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تقريظ

احلمد هلل رب العاملني، وهو املوفق ملن أراد من العباد لنفع العباد، ونصيل ونسلم 
عىل سيدنا حممد املبعوث باهلدى والرشاد، وعىل آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إىل يوم 

املعاد.

يأيت  من  هبم  ليقتدي  الفضل؛  أهل  فضائل  لنرش  املوفق  األخ  يل  قّدم  فقد  بعد  أما 
بعدهم من األوالد والقرابة واألهل، السيد الفاضل الكريم ابن الكريم ابن الكريم إىل 
الرسول الرحيم. الذي كّرس جهده واألنفاس إلبراز مؤلفه الذي أسامه ))أغىل الدروس 

لربط اخللف بالسلف من آل العيدروس(( الذي انتخبه وخلصه من الكتاب املسمى:

النسابة واملؤرخ عمر بن علوي بن أيب بكر  )األقامر والشموس( للحبيب العالمة 

الكاف، فبعد استالمي لذلك املؤلف قرأته من أوله إىل آخره، وحاولت مع قصور فهمي 
أن أالحظ عىل ما سطر فيه؛ فجعلت خّطًا مستقياًم حتت ما ينبغي أن يالحظ بتصحيحه 
من األصل واملراجع؛ ألن ما رسم هو نقل فيكون تصحيحه من األصل، وبحمد اهلل لقد 
أرسين يف ما قرأته حسن األسلوب يف التعبري والتلخيص، وهذا مما يدل عىل ما حالف 
 اجلامع له من التوفيق واإلخالص وحسن النية، فهنيئًا بذلك اجلمع وهنيئًا عىل ما يتحصل 
الدروس، وال شك  لتلك  امللخص  اجلزاء واألجر من كل من ذكره يف ذلك  عليه من 
العباد  التوفيق إلبراز كل ما ينفع  أن هذه عناية من اهلل لكم خصكم هبا، ونتمنى دوام 
حيقق  أن  شأنه  جل  ونسأله  لعياله،  أنفعهم  اهلل  إىل  وأحبهم  اهلل،  عيال  فاخللق   والبالد؛ 

ما نويتموه من ربط اخللف بالسلف من كل قبيلة ومن مجيع الرشائح.

 ھ     ھ  ھ   ھ 
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وختام كالمنا احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله 
وصحبه وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين.

وكتبه عجالً وخجالً الفقري إىل اهلل

علي املشهور بن حممد بن سامل بن حفيظ 

ابن الشيخ أبي بكر بن سامل

حرر يف 11/13/ 1435هـ 

املوافق 2014/9/9م
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املقدّمة

ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  نث  القائل:  هلل  احلمد 
))النَّاُس  القائل:  وسلم  وصحبه  وآله  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل   ،]١٣ ]احلجرات:  مث  ژ 

ْسَلِم إَِذا َفُقُهوا(( رواه البخاري))) َمَعاِدُن، ِخَياُرُهْم ِف اجَلاِهلِيَِّة ِخَياُرُهْم ِف اْلِ

التي كان يلقيها شيخي العالمة واملؤرخ والنسابة  أما بعد، فبعد قراءيت للدروس 
عمر بن علوي بن أيب بكر الكاف، ومنها اخلاصة بأنساب السادة آل العيدروس؛ التي 
وسمها بـ ))األقامر والشموس، بمناقب اإلمام عبداهلل بن أيب بكر العيدروس، والنبالء 
من بنيه كرام النفوس((، فراودتني فكرة حتقيق هذه الدروس؛ وفهرستها وترتيبها بوضع 
 عناوين هلا واختصارها بحذف ما قد يكون إسهابًا ال عالقة له باملوضوع؛ وإن كان ال خيلو 
من الفائدة، وحذف ما هو مكرر وذلك فيام يأيت لربط الدرس السابق بالالحق، الذي 
يشمل ملخصًا للدرس السابق كوهنا دروسًا حتتاج إىل ذلك؛ وال داعي إلعادهتا عندما 
يكون املوضوع وحدة واحدة، هذا مع تقيُّدي بنص املؤلف فيام أكتبه غالبًا، وكذا وضع 
وترتيب  ذلك،  اقتىض  إذا  الفقرات  أو  اجلمل  بعض  تقديم  وأيضًا  الرتقيم،  عالمات 
الكتابة  يف  خطأ  وجود  حالة  ويف  إمالء،  ألقيت  الدروس  هذه  ألن  نظرًا   املعلومات؛ 
- وجل من ال يسهو - أو نقص أو أي زيادة فسأكتب ذلك بني قوسني هكذا ]...........[، 
وإن كان هناك ما حيتاج إىل تعليق من توضيح معنى أو إضافة البد منها؛ فسيكون ذلك 

بذيل الصفحات، وقد ألقى املؤلف هذه الدروس سنة )١407هـ( وما بعدها.

البخاري: ٣85/6 يف األنبياء؛ باب املناقب، وأخرجه مسلم أيضا برقم )١8١8( يف اإلمارة، باب الناس تبع لقريش.  )١(
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وهديف من ذلك اّطالع األجيال من آل العيدروس وغريهم، عىل جزء من تراجم 
يف  وإنه  خاصة  بالسلف،  اخللف  وربط  عليهم  التعرف  بغية  وأخالقهم؛  اآلباء  وأجماد 
العيدروسية، والبحث عن  هذه اآلونة)١( توجد رغبة ومساٍع محيدة يف ملِّ شمل األرسة 
أجمادها ودورها يف صناعة تاريخ تليد مرشق، يقود ذلك مجلة من أعيان األرسة وشباهبا 
أمحد  بن  علوي  احلبيب  املنصب  برعاية  تراثها  وإحياء  األجماد  ذلكم  بعث  يف  الراغبني 
بالسلف  اخللف  لربط  الدروس؛  ]أغىل  الكتيِّب:  هذا  وأسميت  اهلل  حفظه  العيدروس 
من آل العيدروس[، ليكون عنوان الكتاب: ))أغىل الدروس؛ لربط اخللف بالسلف من 
العيدروس،  عبداهلل  اإلمام  بمناقب  والشموس،  األقامر  من  املنتخب  العيدروس((  آل 

والنبالء من بنيه كرام النفوس.

إليه  الوصول  أمكن  يد من  إىل  أن يصل  الكتاب  إن وفقني اهلل إلمتام هذا  وأؤمل 
من أبناء األرسة العيدروسية أو غريها وما ذلك عىل اهلل ببعيد، وقد استأذنت من ورثة 
املؤلف -  - عن طريق الولد علوي بن عيدروس بن عمر بن علوي الكاف؛ فأبلغني 
املخطوطة  مع  الكتاب  بمقارنة  قمت  وقد  اخلري،  نرش  يف  مسامهة  ذلك  دام  ما  باملوافقة 
مرات، وكذا رجعت إىل املراجع املذكورة بذيل الصفحات، فرجائي ممن اطلع عليه أن 

يربز ما به من نقص ويقدم مالحظته لالستفادة منها.))(

وأود اإلشارة إىل أن املؤلف -  - غالبًا ما يذكر من األوالد املعقبني فقط، ويرتك 
املنقرضني أو املندرجني، وقد ذكر املراجعون بعضًا من ذلك؛ فجزاهم اهلل خري اجلزاء، 

ر القّراء أن الباب مفتوحًا للمالحظات؛ لنثبتها يف الطبعات القادمة. وأذكِّ

وباهلل أستعني فهو القادر املعني وهو ويل التوفيق.

يف حني االبتدأ يف العمل يف هذا الكتاب عام ١4٣0هـ .  )١(

والشخصيات  واآلثار  املعامل  صور  من  يتوفر  ما  إليه  يضاف  سوف  أيضا  القادمة  الطبعات  يف  اهلل  شاء  وإن  هذا   )((

اخلاصة بمن ذكر، آماًل ممن قرأ هذا الكتاب تزويدي بام أمكن من ذلك يف خمتلف األماكن.
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لفت نظر ومالحظة:
املراجعة والتعليق؛  إذ البد من  ناقص؛  املوضوع  أن  امللخص الحظت  بعد إكامل 
العيدروسية  الفخايذ  خمتلف  من  العيدروس  آل  من  مجلة  عىل  مسودته  بعرض  وذلك 
باملوضوع، وهذه  باهتاممهم  الظن  أحسن  فاخرتت مجاعة ممن  يكتمل  لكي  أو غريهم؛ 

أسامؤهم:
احلبيب/ عيل املشهور بن حممد بن سامل بن حفيظ بن الشيخ أيب بكر بن سامل.( ١
املنصب احلبيب/ علوي بن أمحد بن حسني العيدروس.( )
السيد/ حسن بن أمحد العيدروس.( ٣
السيد/ د. حممد بن عبد القادر العيدروس.( 4
السيد/ حممد بن عبداهلل بن عيل العيدروس.( 5
السيد/ عيدروس بن عبداهلل بن عيل العيدروس.( 6
السيد/ حسني بن شيخ بن عبدالقادر العيدروس.( 7
السيد/ علوي بن عبداهلل بن حسني العيدروس.( 8
السيد/ عبداهلل بن إسامعيل العيدروس.( 9

السيد/ أبوبكر بن سقاف العيدروس.( ١0
١١ ).) السيد/ حسني بن عبدالباري العيدروس )
السيد/ إبراهيم بن عبدالباري بن حممد العيدروس.( )١
السيد/ هاشم بن عبدالرمحن بن علوي العيدروس.( ١٣
السيد/ عيل بن حممد املستور بن عبداهلل بن شيخ العيدروس.( ١4
السيد/عيل بن حسن بن زين بلفقيه.( ١5
السيد/ أجمد بن سامل بن عبداهلل أبوفطيم ابن الشيخ أيب بكر بن سامل.( ١6
السيد/ حسني بن حممد بن أمحد الكاف.( ١7
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وبعدما استلمت مالحظاهتم وتعليقاهتم ذيلت هبا صفحات الكتّيب؛ فجزاهم اهلل 
خري اجلزاء، وأخص بالذكر الولد حسني بن شيخ بن عبدالقادر العيدروس؛ فقد أثرى 
أن  شك  وال  حسنًا،  تنسيقًا  الكتاب  هذا  بتنسيق  وقام  القيمة،  بمالحظاته  البحث  هذا 
هناك الكثري أيضًا من غري هؤالء سيثرون هذا الكتاب بمعلومات وإضافات قيمة، لذا 

فإين أطلب ممن اطلع تقديم املالحظة، وإظهار ما به من نقص مشكورًا مأجورًا.

كتبه
أمحد بن حسني الصليبية العيدروس

بتاريخ الفاتح من رجب
1430هـ
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التعريف باملخطوط

هي جمموعة من الدروس؛ من ضمن دروس عن تراجم وأنساب عدد من السادة 
من بني املهاجر أمحد بن عيسى أمالها عىل بعض النبالء من الشباب؛ بناء عىل طلبهم 
فخصص هلم عشية كل يوم أحد لذلك، والدروس اخلاصة بآل العيدروس؛ التي ذكر 
اسمها يف املقدمة هي عرشة من تلك الدروس )من الدرس السابع والعرشين إىل الدرس 
السابع واألربعني())) خمطوطة بخط ابن العيدروس البار السيد حسن بن أمحد العيدروس.

          

الدروس خمتارة وليست مسلسلة؛ إذ أهنا لو كانت مسلسلة ستكون عرشين درسًا، وقد قام بتسجيل الدروس صوتيًا   )١(

 السيد النبيل عبداهلل بن حممد )عيديد( بن سامل الرسي  )ت -١4١5هـ( يف أرشطة حمفوظة لدى ابنه أيب بكر، 

)MP3( ليسهل سامعها، وهذه الدروس تشمل تراجم لعدد من أرس السادة آل بني علوي،  وحولت أخريًا إىل 

 ومن هذه الدروس استخرجت كتب لعدد من األرس؛ مثل: آل العيدروس، وآل بلفقيه، وآل الرسي، وآل البيض، 

إال أهنا ال تزال خمطوطة بحاجة إىل من يربزها.
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صور من املخطوط املستعان به
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ترمجة خمتصرة للحبيب 
عمر بن علوي بن أبي بكر الكاف)١(

هو العالمة النسابة النحوي املؤرخ الفقيه عمر بن علوي بن أيب بكر الكاف، والذي 
إذا ذكر ذكر العلم، طود راسخ شامخ يف سامء الغناء، ال يضاهيه أحد يف عرصه، امتطى 
إال  أجرًا  يبتغي  ال  له،  خملصًا  عمره  عصارة  باذالً  الغناء،  ربوع  يف  فنثره  العلم  صهوة 

التقرب إىل اهلل.

)5)١٣هـ( ونشأ بني ربوعها راضعًا  ولد برتيم يف الثامن من ربيع األول من عام 
سعيد  بعلمة  ابتداء  واملعرفة،  العلم  رجال  أيدي  عىل  والسؤدد،  واملجد  املعارف  ألبان 
فالرباط فجمعية احلق، ثم ما شاء من الزوايا، مكماًل ذلك بجهوده الذاتية يف التحصيل؛ 

فنتج عن ذلك االستقامة واخلُلق القويم.

توىل التدريس بعدد من املراكز العلمية برتيم؛ أمهها مدرسة الكاف األهلية، واملعهد 
 الفقهي حيث كان مديرًا له يف الفرتة من سنة )١٣77هـ - ١٣87هـ(، وكان التدريس به 
سنة  )القبة(  العيدروس  شيخ  بن  عبداهلل  آل  مدرسة  تصدره  وكذا  ومساًء،  صباحًا 
)١٣76هـ(، أما يف منزله فجوده مستمر ملن أراد العلم، وموضوع دروسه الفقه والنحو 

ومن  املستويات،  كافة  يف  واألنساب  والسرية  واحلديث  والتاريخ  واألدب  والبالغة 
وشوقًا  التلقي،  يف  رغبة  الطالب  إليه  فيأيت  يلقيه؛  يمم  ما  حيث  فإنه  بالعلم  سخائه 

مؤلف األصل من هذا الكتاب  )١(
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ألسلوبه اجلميل يف التدريس املتفنن يف تنوعه، وكانت ثمرة ذلك مجاعات من املتخرجني 
ال حيصون.

عمر  بن  عبداهلل  واحلبيب  الرسي،  علوي  بن  أمحد  احلبيب  الكثريين:  شيوخه  من 
الشاطري، واحلبيب أبوبكر بن حممد الرسي، واإلمام احلبيب الداعية علوي بن عبداهلل 

ابن شهاب، والشيخ النحوي توفيق بن فرج أمان.

له العديد من املؤلفات منها: اخلبايا يف الزوايا، والرصح املمرد والفخر املؤبد آلباء 
سيدنا حممد، وخالصة اخلرب، والبالغة، وحتفة األحباب، ومواهب القدوس، وخمطوطة 

يف األنساب، والفرائد اجلوهرية يف تراجم السادة العلوية، وغريها.

سنة  اآلخرة  مجادى  من  والعرشين  السادس  يف  االثنني  يوم  برتيم  وفاته  وكانت 
)١4١هـ))).

          

التواريخ واملسميات من مقدمة كتابه ))اخلبايا يف الزوايا(( )مطبوع(؛ التي كتبها نجله عيدروس بن عمر الكاف  .  )١(
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مقدمة املؤلف

وصحبه  وآله  حممد  سيدنا  املرسلني،  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
أمجعني.

أما بعد: فيقول الفقري إىل ربه اللطيف اخلبري، عمر بن علوي بن أيب بكر الكاف، 
من  اإلخوان  بعض  إيلَّ  تقدم  قد  إنه  آمني:  رعاه  عنايته  وبعني  وتواله،  تعاىل  اهلل  حفظه 
فيه  ألقي  األسبوع؛  يف  مرة  ولو  جملسا  إليهم  أعقد  أن  يطلبون  النبالء  األذكياء  الشباب 
شيئًا مما يتعلق بأنساب ومناقب سلفنا الصاحلني، من بني املهاجر إىل اهلل أمحد بن عيسى 

ومناقبهم الفاخرة.

وملا انسد باب قبول االعتذار منهم يل، ما وسعني إال أن أجبت طلبهم، فجعلت 
ألقي عليهم يف عشية كل يوم أحد من كل أسبوع درسًا يتعلق بذلك املوضوع، وقد بلغت 
أمحد  آل  بمناقب  واجلواهر،  الدرر  ))بحر  سميتها:  درسًا  ستني  نحو  إىل  اآلن   الدروس 
املهاجر)))، والنبالء من بنيه األكابر(( ثم إين أخذت من ذلك الكتاب عرشة دروس كلها 
خاصة بمناقب األفذاذ من آل عبداهلل العيدروس بن أيب بكر السكران، وجعلتها كتابًا 

هو اإلمام أمحد بن عيسى بن حممد بن عيل بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  أمجعني،   )١(

ولد بالبرصة سنة )60)هـ( ونشأ هبا نشأة صاحلة، هاجر إىل حرضموت سنة )٣١7هـ(، وتويف هبا سنة )٣45هـ( 

بمكانه املعروف باحلسيسة بحرضموت. من كتاب ))تراجم خمترصة(( للسيد حممد بن علوي العيدروس امللقب 

)سعد( صـ 7.

 ھ     ھ  ھ   ھ 
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العيدروس،  عبداهلل  اإلمام  بمناقب  والشموس،  ))األقامر  سميته:  هبم  خاصًا  مستقاًل 
والنبالء من بنيه كرام النفوس((.

وأنت أهيا القاري قد ترى يف بعض الرتاجم استطرادات خارجة عن املوضوع يف 
 الظاهر، وهي يف احلقيقة هلا اتصال به خفي، وهذا من باب اليشء باليشء يذكر ملا البد له 

من فائدة يف املوضوع.

الكتاب، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد  القبول والنفع واالنتفاع هبذا  فأرجو من اهلل 
وآله وصحبه وسلم.

من هي القبيلة العيدروسية؟ ومن هم آل العيدروس؟
وها نحن اآلن يف هذا الدروس، نتحدث معكم يف القبيلة التي ُيقال ]هلا[: القبيلة 

العيدروسية، ويقال ألبنائها: آل العيدروس فنقول:

من  كثريًا  ضمت  واالجتامعية،  والسياسية  العلمية  الشهرة  فائقة  القبيلة  هذه  إن 
األفذاذ الذين خدموا العلم واملجتمع، واندجموا يف الشئوون العامة، وهم اآلن منترشون 
اجلزيرة  مناطق  و]غالب[  واإلحساء،  كاحلجاز  العربية  اجلزيرة  وجنوب  حرضموت  يف 

العربية، والعراق واهلند وماليزيا واندونيسيا وغريها من األقطار))).

وكل أفراد هذه القبيلة ترجع أنساهبم إىل الشيخ اإلمام عبداهلل بن أيب بكر )السكران( 
ابن عبدالرمحن السقاف بن حممد موىل الدويلة))) بن عيل بن علوي بن الفقيه املقدم، وكان 
أبوه وجده))) اإلمام عبدالرمحن السقاف، ويقال: إنَّ أصل هذه  اللقب   الذي لقبه هبذا 

مثل جنوب إفريقيا وكوريا.  )١(
يبحر  بنيت منطقة أخرى سميت  ثم  )فغمة( حرضموت،  يبحر رشقي  الدويلة؛ لكونه سكن منطقة  بموىل  لقب   )((

فكانت األوىل يبحر الدويلة؛ أي: العتيقة. ملخص من ))املعجم اللطيف((: صـ 9١.

هكذا يف األصل، قال يف ))املرشع(( ما نصه: "وملا برش بوالدته جده عبدالرمحن السقاف قال: هو صويف وقته،    =  )٣(
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الكلمة العيرتوس، وقد لقب هبا أيضًا اإلمام عبداهلل صاحب الشبيكة الثاين))) بن حممد 
ابن عبدالرمحن األسقع، وقد اشتهر بمكة هبذا اللقب إال أن هذا السيد قد انقرض عقبه.

معنى العيدروس:
ويقال: إن أصل هذه الكلمة )العيرتوس( باملثناة التحتية ثم باملثناة الفوقية، فصحفت 
العيدروس داالً الحتاد املخرج، والعرتسة يف األصل: األخذ بالعنف والشدة،  التاء يف 
ويؤيد  أولياء عرصه،  والعيدروس مقدم  السباع،  وهي من أوصاف األسد وهو مقدم 
هذا ما قاله شارح ))القاموس(( السيد مرتىض الزبيدي))) يف مادة عدرس بتقديم الدال 
عىل الراء: "يقال: عدرسُه إذا رصعه، ويقال: إن الدال مقلوبة عن التاء، والعدرسة مثل 
العرتسة؛ وهي األخذ بالشدة، وبه سمي األسد عيدروسًا؛ ألخذه فريسته عنفًا ... إىل أن 
قال: رصح هبذا اللقب حممد بن عمر بحرق، وبه ُلّقب قطب اليمن حميي الدين أبو حممد 

عبداهلل بن أيب بكر ..... وبعد أن رسد نسبه إىل جده الفقيه املقدم"))).

          

وسامه أبوه عبداهلل ولقبه بالعيدروس، وقال: هو إمام األولياء. ))املرشع الروي((؛ الطبعة اهلندية: )/)١5.  =

ولد برتيم وسافر إىل مكة ومات هبا سنة )947هـ(. ))شمس الظهرية((: صـ ٣9١. وهذا موىل الشبيكة الثاين من آل بلفقيه   )١( 

واألصح أن تاريخ وفاته هو )974هـ(، أما موىل الشبيكة األول فهو عبداهلل بن حممد بن عيل بن حممد، تويف بمكة 

أيضًا سنة )806هـ(. ))شمس الظهرية((: صـ ٣90.

)١١45هـ(، نشأ  اهلند عام  الزبيدي، ولد يف  امللقب بمرتىض  العالمة حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيني  هو   )((

احلبيب  تلميذ  فهو  العيدروس؛  آل  بالسادة  عالقة  وله  كثرية  مؤلفات  له  املحروسة،  بمرص  مدة  وأقام  بزبيد، 

عرش((:  الثالث  القرن  تاريخ  يف  البرش  ))حلية  )05)١هـ(.  عام  بزبيد  ُتويف  العيدروس،  مصطفى  بن   عبدالرمحن 

صـ )١49؛ الطبعة الثانية؛ دار صادر - بريوت.

))تاج العروس((: ٣9/١6)؛ دار اهلداية.  )٣(
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ترمجة اإلمام العيدروس األكرب 
]اجلد اجلامع هلذه القبيلة[

أما اإلمام الشيخ عبداهلل بن أيب بكر الذي قلنا: إن أنساب أفراد القبيلة العيدروسية 
كلها ترجع إليه؛ فإن هذا السيد هو إمام أهل الطريقني وشيخ الفريقني، شهرته كنار عىل 

علم))) ال يقدر أحد أن حييص ما له من الفضائل واملناقب بلسان وال بقلم.

"ما من كرامة ألحد من األولياء كتكثري القليل  ))املرشع الروي(())):  قال ]عنه[ يف 
ونداء البعيد وشفاء العليل وغري ذلك مما يتصور أن يكون لواحد من البرش إال وقع مثلها 
هلذا الشيخ العظيم، وكان له اجلاه الوسيع والصيت الرفيع، ومع ذلك كان متقشفا يؤثر 
]وكان  االجتهاد،  غاية  الطاعات  ونوافل  العبادات  أنواع  يف  جمتهدًا  متواضعًا  اخلمول، 
كثري االمتهان لنفسه متواضعا وكارسا للنفس، وأمه وأم أخيه الشيخ عيل هي مريم بنت 

الشيخ أمحد بن حممد بارشيد[.

العلم اجلبل العال، وكان العرب يشعلون النار عىل اجلبل؛ ليهتدي به السائرون؛ تقول اخلنساء يف أخيها صخر:  )١(
نــــــاُر رأســــــه  يف  علــــــٌم  كأنــــــه  بـــه اهلـــداة  لُيؤتـــم  صخـــرًا  وإن 

))مجهرة العرب(( البن دريد األزدي؛ الطبعة األوىل؛ دار العلم للماليني: )/948.   
))عقد  أسامه:  كتاب  منهم اخلطيب يف  أكثر من واحد برتمجة  مستقلة؛   أفرده  بـ))املرشع((: )/)١5. كام  ترمجته   )((
الرباهني(( )خمطوط(، وباوزير يف كتاب أسامه ))التحفة النورانية(( )خمطوط(، والسيد عبدالرمحن صاحب احلمراء 
يف كتاب أسامه: ))فتح الرحيم الرمحن(( )خمطوط(، وجتد ترمجته أيضًا يف كتاب ))العقد النبوي(( )خمطوط( لإلمام 
املتقدم والسيد  )خمطوط( لشيخ بن عبداهلل حفيد  العيدروسية((  ))السلسلة  العيدروس، وكتاب  شيخ بن عبداهلل 
عبدالرمحن بن مصطفى يف كتاب ))مرآة الشموس(( )خمطوط(، والسيد أمحد بن زين احلبيش يف ))رشح عينية شيخه 
اإلمام احلداد(( )مطبوع(، والسخاوي يف ))الضوء الالمع(( )مطبوع(، والرشجي يف ))طبقات اخلواص(( )مطبوع( 

وغري هذه من الكتب الكثري.
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ثامن  السقاف  عبدالرمحن  الشيخ  جده  حياة  من  )8١١هـ(،وأدرك  سنة  ولد  
سنني، وتويف والده وهو يف عرش سنني، فرّباه عمه الشيخ عمر املحضار، وأخذ عنه وعن 
عدد من العلامء األعالم يف حرضموت واليمن واحلجاز، وتويف عمه املحضار وهو ابن 

مخس وعرشين سنة بعد أن زوجه بنته السيدة عائشة.

توليه نقابة العلويني:
واتفق اجلميع عىل تقديمه ليتوىل نقابة العلويني بعد عمه الشيخ عمر املحضار مع 

صغر سنه ووجود بعض أعاممه ومن يف طبقتهم من أهل الفضل.

تالميذه ومؤلفاته:
))الفتوحات  كتاب  مطالعـة  من  ينهى أصحابه  وكان  العلامء)))،  من  كثري  به  خترج 
يف  ورسائل  األمحر((،  ))الكربيت  منها  مؤلفات  وله  عريب)))،  ابن  الدين  ملحيي  املكية(( 

علوم خمتلفة))).

بعض من صفاته:
كان جوادًا سخيًا ينفق إنفاق من ال خيشى الفقر حتى تويف وعليه َدين ثالثون ألف 

دينار، أّداها ابنه أبوبكر)))؛ فقد كان يبذل أمواله للفقراء وذوي احلاجات.

صاحب  عبدالرمحن  بن  عمر  باهلل  والعارف  وحسني،  وشيخ  العدين  أبوبكر  وأوالده  عيل،  الشيخ  أخوه  منهم   )١(
احلمراء، والعالمة عبداهلل بن أمحد باكثري، والعالمة حممد بن عيل بن عفيف اهلجراين. ))املرشع الروي((: )/)١5.
ملا فيه من العلوم التي قد ترض باملبتدئني أو التي قد تفهم عىل غري مرادها، وكان له تعلق كبري بكتاب ))إحياء علوم   )((

الدين(( لإلمام الغزايل.
تعد مؤلفات اإلمام العيدروس وأخيه الشيخ عيل من أوائل ما ظهر من مؤلفات السادة آل با علوي وبقي حمفوظا   )٣(

إىل اليوم.
كام قال ابنه أبوبكر العدين يف قصيدته التي مطلعها: )سبحان عامل إعالين وإرساري(:  )4(

أيب ديـــن  قضيـــت  أين  تـــرى  دينـــارأمـــا  ألـــف  ثالثـــني  ذاك  وكان 

))ديوان اإلمام العدين((: صـ 44 .
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بعض من إصالحاته:
ملا حصلت الفتنة بني سلطان تريم دويس ]ابن يامين[))) وسلطان الشحر وظفار بدر 

ابن عبداهلل الكثريي طلب من السلطان الكف عن الضعفاء ودعاه لإلصالح.

وفاتـــــه:
وكانت وفاته بعبول))) خارجًا من الشحر، ونقل إىل تريم ودفن لياًل، وحرض جنازته 
خلق كثري ال حيصون، وصىل عليه أخوه الشيخ عيل وحلده، ورفع صوته بعد حلده بقوله:

فاليوَم ال ِعـــوٌض عنكْم وال بدُلغبتْم فيا وحشـــَة الدنيـــا لغيبتكْم

زنبل،  مقربة  الغريب من  باجلانب  قبة عظيمة  عليه  وُعملت  )865هـ(،  وذلك سنة 
وكانت وفاة هذا اإلمام وعمره إذ ذاك أربع ومخسون سنة.

ذكـر أوالده:
ولإلمام عبداهلل العيدروس هذا مخسة بنني ومخس بنات؛ فالبنات:

رقّية ومل يعرف هلا زوج وال ولد.. ١

وخدجية أم عبدالرمحن بن عمر ابن الشيخ عيل بن أيب بكر.. )

وكلثوم أم بعض أوالد الشيخ حممد ابن الشيخ عيل، وهؤالء الثالث أمهن وأم . ٣
أخيهن أيب بكر العدين العارفة باهلل السيدة عائشة))) بنت الشيخ عمر املحضار.

دويس بن راصع بن يامين، تويف عام ))87هـ(.  )١(

ُعبول منطقة عىل ثالث مراحل من تريم ومرحلتني من الشحر، وكانت وفاته يف الثاين عرش من رمضان. ))إدام   )((

القوت((: صـ )١9.

توفيت بمدينة تريم سنة )887هـ(. كام يف ))تاريخ شنبل((: صـ )5)، وقربها داخل قبة اإلمام العيدروس لصقًا   )٣(

باجلدار الرشقي.
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وطلحة اندرجت يف حياة أبيها ومل يعرف هلا عقب.. 4

واخلامسة هبية زوجة عمر بن أيب بكر ]اجلفري[، أمها بنت باجذيح باحلاء أو   . 5
باجذيع بالعني.

والبنون هم:  

شيخ.( ٣علوي.( )أبوبكر العدين.( ١

حممد.)))( 5حسني.( 4

                  

حممد هذا مات صغريًا مندرجا، وقرب بغيل باوزير ويعرف بفريد كام يف الشجرة العلوية صـ ٣.  )١(
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ترمجة الشيخ اإلمام أبي بكر امللقب بالعدني

األول من أبناء العيدروس األكرب

أفرده  وقد  )85١هـ(،  عام  برتيم  ولد   بالعدين،  امللقب  أبوبكر  اإلمام  الشيخ 
ابن  مناقب  يف  القدوس،  ))مواهب  كتابه  يف  بحرق  عمر  بن  حممد  العالمة  بالرتمجة 

العيدروس(())).

شيـــــوخه:
وتلقى عن علامء عرصه الذين منهم: السيد حممد بن عيل باجحدب، واملعلم سامل 
ابن نمريي، وعن أبيه وعميه عيل وأمحد، والشيخ سعد بن عيل مذحج، )والشيخ( عبداهلل 
ابن عبدالرمحن بلحاج بافضل، ]والسيد[ حممد بن عبدالرمحن بلفقيه، وُأِذَن له بالتدريس 

يف رجب سنة )865هـ( وعمره )١4( سنة.

كان يرتدد إىل الشحر مثل والده، ثم رحل إىل احلرمني الرشيفني، ودخل عدن وأخذ 
عن العالمة عبداهلل بن أمحد باخمرمة، ]والشيخ[ حممد بن أمحد بافضل، ]و رحل إىل زبيد  
صاحب  العامري  بكر  أيب  بن  وحييى  املزجد،  عمر  بن  أمحد  اإلسالم  شيخ  عن  وأخذ[ 
عبدالرمحن  بن  حممد  احلافظ  عن  فأخذ  )880هـ(  عام  وحج  املحافل((،  ))هبجة  كتاب 

السخاوي))).

طبع ضمن جمموع عام )١408هـ( أسامه جامعه السيد طاهر بن عيل العيدروس))املجموعة العيدروسية(( كام أفرده   )١(

تلميذه الشيخ أمحد بن عيل احللبي أيضا برتمجة )خمطوط(.

شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن بن حممد السخاوي – نسبة إىل سخا شامل   =   )((
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تالميــــذه :
بن شيخ،  أخيه عبداهلل  وابن  أخوه احلسني،  منهم:  فأخذ عنه مجاعة  تريم  إىل  عاد 
 وعبداهلل بن حممد باقشري، صاحب ))القالئد(())) وغريهم من آل أيب فضل وآل باحرمي 

وآل اخلطيب وآل باعباد.

بعض من صفاته:
وكان مكرمًا للضيوف واألصدقاء والقاصدين، حمسنًا إىل ذوي احلاجات واألرامل 
بن  الدين  نارص  األمني)))  عنه  قضاه  دين  وعليه  تويف  وملا  لألموال،  َبذوالً)))  واأليتام، 

عبداهلل باحلوان 

دخوله عدن واستقراره بها :
زيلع)))  ودخل  اليمن  بلدان  و)بعض(  )الرشيفني(  احلرمني  زار  )888هـ(  عام  ويف 
والده[  ]تلميذ  وفاة  إىل عدن وصادف وصوله  ثم سافر  بن عتيق،  وكان حاكمها حممد 
)889هـ(  السيد عمر بن عبدالرمحن ]باعلوي[ صاحب احلمراء بمدينة تعز باليمن عام 
مجيع  لدى  له جاه عظيم  وكان  أهلها،  طلب  عىل  نزوالً  بعدن  وأقام  الفضالء،  والزمه 

الطبقات. وتويف هبا يف شوال عام )9١4هـ( وبنيت عىل قربه بعدن قبة عظيمة.

مرص مولده عام )8٣١هـ( وُتويف باملدينة املنورة سنة ))90هـ(، صنف أكثر من مئتي كتاب.  =

الذهب((:  و))شذرات   ،5٣/١ السائرة((:  و))الكواكب   ،  ٣(  -  (/8 الالمع((  ))الضوء  يف  ترمجته  انظر:   

١5/8، و))خطط مبارك((: )١5/١، و))النور السافر(( وغريها.

كتاب ))القالئد(( كتاب يف الفقه لصاحبه عبداهلل بن حممد بن حكم باقشري املتوىف عام )958هـ(.  )١(

صيغة مبالغة، أي: كثري البذل.  )((

دينار،  ألف  "بلغت ديونه مئتي  السافر((: ١/)4:  ))النور  قال يف  يريدها األمري.  هكذا يف األصل األمني ولعله   )٣(

فقضاها عنه األمرياملوفق نارص الدين عبداهلل باحلوان يف حياته قبيل موته بمدة يسرية".

زيلع: بلد بالصومال.  )4(
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عقـــــبه:
وللشيخ أيب بكر العدين: ثالث بنات فاطمة، والثانية مزنة وهي أم ]أوالد[ عبداهلل 

ابن علوي ابن اإلمام العيدروس، والثالثة بنت مل يعرف اسمها وال عقبها))).

وله من البنني ابن واحد هو ]أمحد املساوى[:

ترجمة اإلمام أحمد املساوى بن أبي بكر العدني:
أمحد املساوى املولود عام )887هـ(، كان أخذه عن والده وعلامء عرصه، كان إمامًا 
فاضاًل، وعاملًا عاماًل، سخيًا شجاعًا عابدًا؛ ميالده برتيم وأمه وأم أخته فاطمة: السيدة 
)6)9هـ())) وقربه  هبية بنت الشيخ عيل عم والده، وكانت وفاته بعدن سلخ حمرم سنة 

مالصق قرب أبيه من جهة الغرب.

عقب أحمد املساوى بن اإلمام أبي بكر العدني العيدروس:
وألمحد هذا ابنان أحدمها اسمه:

السيد حممد بن أمحد املساوى:. )
مات مندرجا يف حياة أبيه، وكان موته برتيم سنة )9١8هـ( بعد وفاة جده بأربع 
))اإلرشاد((  وحفظ  ))املنهاج(()٣(  حقق  العاملني،  األعالم  العلامء  من  وكان  سنني، 

وشارك يف كثري من العلوم.

السيد عقيل بن أمحد املساوى:. )
والثاين عقيل بن أمحد السخي اجلواد الكريم، ذو أخالق رضية، وشامئل مرضية، 

تعرف بعائشة العدنية كام يف ))شجرة األمهات((، و))شجرة األنساب(( للسيد عبدالرمحن بن عبداهلل احلبيش )خمطوط(.  )١(

ويف بعض الكتب مثل: ))شمس الظهرية(( و))شجرة األمهات(( و))النور السافر(( وفاته عام )))9هـ(.  )((
أي: ))منهاج الطالبني(( لإلمام رشف الدين النووي، والتحقيق: هو معرفة الدليل والتعليل.  )٣(
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ومهة علية، تويف برتيم سنة )0)9هـ( مندرجًا، وقرب هو وأخوه حممد اآلنف الذكر داخل 
قبة جدمها الشيخ عبداهلل العيدروس األكرب، وأمهام الرشيفة فاطمة بنت الشيخ حسني 
ابن الشيخ عبداهلل العيدروس األكرب، وبموت السيدين حممد وعقيل ابني أمحد املساوى 

انقرض عقب اإلمام أيب بكر العدين من األوالد الذكور.

وبعد انقراض عقب العدين من الذكور صارت قبيلة العيدروس املوجودة اآلن يف 
ثالث فخائذ )رئيسة( وهي:

فخذ آل علوي بن عبداهلل.( ١

وفخذ آل شيخ بن عبداهلل.( )

وفخذ آل حسني بن عبداهلل.( ٣
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ترمجة الشيخ اإلمام علوي بن عبداهلل العيدروس

االبن الثاني من أبناء اإلمام العيدروس

عبداهلل،  بن  الشيخ علوي  هو:  األكرب  العيدروس  عبداهلل  الشيخ  أبناء  من  والثاين 
تسع  بنحو  العدين  أخيه  وفاة  قبل  )875هـ(  سنة  برتيم  تويف  حفي)))،  فاضل  رشيف 
وأربعني سنة، وقرب داخل قبة أبيه عىل يمني الداخل من جهة الشامل، ويف ))تاريخ شنبل(( 

أن سبب وفاته أنه تردى من جبل)))، وأمه بنت باحجر من غيل بن يمني))).

عقــــبه: 
أبيه،  بن علوي، تويف برتيم سنة 95٣هـ وقرب يف قرب  ابن واحد هو: عبداهلل)))  له 

ولعبداهلل هذا ابنان ]معقبان[))):

]مريم: 47[.  نث ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  مث  الرقيق، قال تعاىل:  البار والعامل املستقيص واللطيف  احلفي:   )١(

انظر: ))املعجم الوسيط((: ١87/١ ؛ دار الدعوة، الطبعة األوىل.

كام يف ))تاريخ شنبل((: صـ 45)، ويف ))الشجرة((: ٣9/١. وتردى؛ أي: سقط.  )((

غيل بن يمني بضم الياء: قريب من الشحر يسكنه مجاعة من بادية العلويني؛ مثل: بيت سهيل، وبيت محوده. كام   )٣(

توجد هبا قبائل من السادة غريهم، مثل: آل مدحيج، وآل مجال الليل، وآل السقاف.

قال يف ))الشجرة((: ٣9/١: "كان سيدًا فاضاًل عفيفًا". وذكره اإلمام عبدالقادر بن شيخ العيدروس يف ))تاريخ   )4(

النور السافر((: صـ 4١) .

يف ))الشجرة((: أربعة أبناء؛ وهم: حممد، وعمر، املذكوران أعاله، وعلوي ويلقب باملجذوب، وعيل مات مندرجًا.   )5(

قال يف ))الشجرة((: "وقرب األخريين مالصق للجدار الرشقي لقبة اإلمام العيدروس، والعقب من هؤالء األربعة 

يف عمر". ))الشجرة((: ١/٣9.
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أحد مها: حممد بن عبداهلل، سيد جليل القدر سخي كريم، قام بمنصب جده ]ألمه[ بعدن 
أتم قيام، ثم انتقل إىل مكة وتويف قرب ]مدينة جدة[، ونقل إىل مكة وذلك سنة )8)9هـ(.

والثاين: السيد عمر بن عبداهلل بن علوي، إمام فاضل وعامل عامل، ولد بعدن سنة 
)6)9هـ(، وتويف هبا سنة )١000هـ(، ودفن داخل قبة جده مالصقا له من جهة الرشق، 

وموته كان بعد أن قام بمنصب جده العدين أتم قيام))).

وإنام قلنا: أن جده وجد أخيه حممد اآلنف الذكر اإلمام العدين؛ ألن أمهام وأم بقية 
إخواهنام وأخواهتام هي الرشيفة مزنة بنت الشيخ أيب بكر العدين))).

وعدن،  بأبني  عقبهام  وأمحد   )( حممد.   )١ وهم:  ]معقبني[:  بنني)))  ثالثة   وله 
٣( و]أبوبكر[.

ترجمة السيد أحمد بن عمر بن عبدالله بن علوي العيدروس:
أمحد ]بن عمر[ هذا ولد برتيم وطلب العلم ورحل إىل والده بعدن، وجدَّ يف الطلب 
وأخذ عن علامئها، وقام مقام والده بعد وفاته، وكان يكرم الضيف ويؤوي املحتاجني 

واملنقطعني، تويف ]بعدن[ سنة )١)١0هـ())).

وقد أفرده تلميذه الشيخ سامل عبدالرحيم باصهي برتمجة يف كتاب خمطوط اسمه ))النجم الوهاج يف النزر اليسري   )١(

من مناقب الرساج(( توجد منه نسخة فريدة يف مكتبة آل بن حييى بمركز النور للدراسات واألبحاث - تريم، كام 

ترجم له صاحب ))املرشع(( وصاحب كتاب ))النور السافر((.

وال يزال القائم بمنصبة اإلمام العدين بعدن من أسباطه إىل اليوم، والقائم بمقام املنصبة حاليا )١4٣8هـ( هو السيد   )((

زين بن مصطفى العيدروس حفظه اهلل.

يف ))الشجرة(( أكثر من ثالثة؛ ومنهم: عيل بن عمر بن عبداهلل، قال يف ))الشجرة((: "كان سيدًا فاضاًل ناسكًا، ولد   )٣(

)8)١0هـ(، وقد انقرض عقبه من الرجال  )عن ولد اسمه حممد وبنات( عام  )95٣هـ(، وُتويف بعدن  برتيم عام 

بموت ذلك الولد.

ترجم له يف ))الشجرة العلوية(( وتاريخ وفاته )١)١0هـ( وليس )9)١0هـ( كام يف ))الشجرة((. وأخوه حممد ُتويف   =  )4(
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وكان له عند املوت حالة مرضية مل تر لغريه؛ فإنه مجع أوالده وشيَّخ عليهم أسنهم، 
ثم  ألسرتيح  ساعة؛  عني  أخرجوا  قال:  ثم  بإشارات،  أصحابه  خواص  مع  وتكلم 

ارجعوا، فسمعوه ملا خرجوا يقول: اهلل اهلل !! فرجعوا فوجدوه قد مات. 

بن  أبوبكر  السيد  هو:  العيدروس  علوي  بن  عبداهلل  بن  عمر  أبناء  من  والثالث: 
عمر، كان هذا السيد إمامًا فاضاًل، وعاملًا عاماًل نجيبًا، ولد برتيم سنة )945هـ( وتوىف هبا 

سنة )985هـ( مندرجا))).

ترجمة السيد أحمد احملتجب بن علوي العيدروس )صاحب بور(:
وأول من تويف ببور من هذه الفخيذة من السادة آل علوي بن عبداهلل العيدروس 
هو حفيد أيب بكر بن عمر، وهو: السيد أمحد امللقب باملحتجب بن علوي بن أيب بكر بن 
عمر بن عبداهلل بن علوي بن عبداهلل العيدروس األكرب. رشيف فاضل، ولد ببور وتوىف 

هبا سنة )١١04هـ(، وبنيت عليه )قبة(.

عقـبــــــه: 
وله ]من املعقبني[ ابن اسمه علوي توىف ببور، وأمه من مساكني بور، ولعلوي هذا 

ابن اسمه عبداهلل.

بلحج عام )١0٣7هـ( وله عقب.  =

ُتويف السيد أبوبكر هذا مندرجًا يف حياة والده، وقد أقام والده أبناءه - أي أبناء أيب بكر هذا - مقام أبيهم يف املرياث   )١(
كام يف ))الشجرة((، وإليب بكر هذا من األوالد:

علوي.. ١
عيل. نشأبرتيم، وطلب العلم وخترج بالسيد عبداهلل بن شيخ العيدروس صاحب القبة برتيم، وكان حصورًا، . )

مل يتزوج، ُتويف عام )١0١7هـ(.
أمحد: كان فاضاًل عاملًا عاماًل، ولد برتيم وُتويف هبا عام )١004هـ(.. ٣
 عبداهلل: له ولد اسمه أبوبكر وانقرض. والعقب من هؤالء األخوة يف علوي والد احلبيب أمحد املحتجب . 4

كام يف ))الشجرة العلوية((: صـ ٣8.
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ترجمة السيد عبدالله بن علوي بن أحمد احملتجب:
عاماًل،  فاضاًل، وعاملًا  إمامًا  السيد  كان هذا  بور،  بمدينة  املشهور  العظيم  )اإلمام( 

عابدًا متواضعًا من خواص تالميذ احلبيب عبداهلل احلداد، وكان حيبه ويثني عليه كثريًا، 
توىف ببور وقرب داخل قبة جده أمحد املحتجب سنة )١١5٣هـ())).

من  املتأخرين  من  العيدروس  أحمد  بن  حسن)))  اإلمام  السيد  ترجمة 
قبيلة آل علوي بن عبدالله العيدروس األكبر:

ومن أفذاذ هذه القبيلة يف الوقت األخري: السيد ]اإلمام[ حسن بن أمحد بن حسني 
ابن عبداهلل بن علوي بن أمحد املحتجب ... إلخ .

كان هذا السيد عظياًم جلياًل، عاملًا عاماًل، سالكًا سبيل أسالفه الصاحلني الكرام، 
ورع  ذا  غائض)))،  غري  جوده  وبحر  فائض  كرمه  مستحسنه،  وشامئله  سنيه،  أخالقه 
ولد  القوم،  أخالق  من  كثري  يف  زمانه  وأهل  أقرانه  فاق  كامل،  وتواضع  ظن،  وحسن 
ببور يف شهر رجب سنة )٣4)١هـ(، وتويف برتيم )7)( حمرم سنة )١٣04هـ(، ودفن بقبة 
العيدروس األكرب يمني الداخل من اجلهة الشاملية، وكان اإلمام احلبيب عبدالرمحن بن 

حممد املشهور هو الذي توىل غسله وتكفينه.

عقـبــــــه:
منهم  أذكر  واإلناث؛  الذكور  من  الكثري)))  العدد  األوالد  من  هذا  حسن  وللسيد 

ويف ))الشجرة((: عام )١١45هـ(: ١/٣7 .  )١(

أفرده أحد أوالده برتمجة مجع فيها بعض مناقبه؛ ال زالت خمطوطة توجد منها نسخة يف مركز النور للدراسات تريم.  )((

الغائض: الناقص؛ قال تعاىل: نث ۇئ  ۇئ  مث ]هود: 44[.  )٣(

بلغ عدد أوالده ستة عرش ولدًا من الذكور.  )4(
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بعيني)))،  ورأيتهام  األخريان عرفتهام  السادة: سقاف))) وشيخ))) ومصطفى)))، وهذان 
أما السيد سقاف فلم أره غري أين أذكر وفاته وأنا صغري سنة )١٣٣0هـ( وكانت وفاته برتيم.

بن  عبداهلل  املتواضع  السيد  منهم  ]أيضا[،  املهجر  يف  أبناء  املذكور  حسن  وللسيد 
حسن، و]السيد[ عبِداهلل))) بن حسن، وأذكر ]أن[ هلام أبناء برتيم يطلبون العلم بمدرسة 

مجعية احلق، وكانت دار احلبيب ]حسن[ املذكور برتيم بالسحيل قرب دار آل زعيزع.

ترجمة السّيد العالمة علي بن عبدالقادر العيدروس، نابغة آل علوي 
ابن عبدالله:

الوقت  بور يف  بمدينة  ]أيضا[  األكرب  العيدروس  عبداهلل  بن  آل علوي  أفذاذ  ومن 
األخري السيد العالمة األصويل))) النحوي الفقيه البليغ املؤرخ املنصب عيل بن عبدالقادر 
ابن سامل بن علوي بن سامل بن علوي بن عبداهلل بن علوي بن أمحد املحتجب بن علوي 

ابن أيب بكر بن عمر بن عبداهلل بن علوي بن عبداهلل العيدروس األكرب.

كان عاملًا فاضاًل ذا جلد يف العبادة، صادعًا باحلق، ورده يف الليلة ١00 ركعة تويف سنة )١٣٣٣هـ(، وله ابن اسمه   )١(

أن من أحفاد  املوجودين حاليًا برتيم، كام  )أبو صالح( وحامد وأخواهتم  السيدين جيالين  عيل، وعيل هذا والد 

اإلمام حسن بن أمحد العيدروس أيضًا العالمة املتواضع علوي بن حممد بن حسن بن أمحد العيدروس امُلتوىف يف 

تريم، واملقبور داخل ملحق قبة اإلمام العيدروس عام )١٣97هـ(، وله ذرية اآلن برتيم منهم ابنه السيد جيالين.

ذريته اآلن )١4٣8هـ( بمكة؛ منهم أحفاده علوي وشيخ وعيدروس أبناء عبدالقادر بن شيخ بن حسن بن أمحد العيدروس.  )((

تويف بمكة سنة )١٣6٣هـ( وله باحلجاز عدة أبناء، هلم سمت حسن وتواضع؛ منهم: حسن، وعبدالرمحن، وعبداهلل   )٣(

وهذا األخري هو جامع كتاب ))مخ العبادة(( الذي حيتوي عىل أدعية نبوية وسلفية مباركة، ومن أحفاده الذين هلم 

أيادي طيبة بمدينة تريم وغريها من البلدان السيد سامل بن عبدالرمحن بن مصطفى بن حسن بن أمحد العيدروس؛ 

صاحب دار الربكة بحارة الروضة بعيديد برتيم، والذي تربع هذا السيد مشكورًا بالسامح بإقامة مناسبات الزواج 

فيه ملن ضاق به بيته، فشكرت الناس سعيه فجزاه اهلل خري اجلزاء.

املتحدث هنا هو احلبيب عمر بن علوي الكاف  .  )4(

عبد اإلله.  )5(
أي: متمكن يف أصول الفقه.  )6(
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مولده وتلقيه:
كان مولد هذا السيد بصليلة؛ بالقرب من مدينة بور سنة ))9)١هـ(، وتلقى العلم 
عن )بعض( علامء تريم وغريها، وأقام بمرص عامًا كاماًل سنة )١٣١8هـ( منضاًم إىل األزهر 

حتى نبغ، وقد ساعده ذكاؤه ومثابرته حتى حفظ كثريًا من املتون.

توليه املنصبة:
وبعد وفاة أخيه عيدروس بن عبدالقادر سنة )١٣44هـ( توىل هو املقام )الذي( كان 
ألخيه بعد أبيه، ومن أعامل املنصب عادة: اإلصالح بني الناس، وإكرام الضيف، وإمخاد 

الفتن بني القبائل املسلحة.

انتقاله إلى ترمي:
عبداهلل  بن  حسني  الشيخ  مسجد  بجوار  فخاًم  دارًا)))  هبا  وبنى  تريم  إىل  انتقل  ثم 
العيدروس األكرب، وسكنه هو وأرسته، وبقي يرتدد إىل بور لإلصالح وغريه مما يتعلق 
العالمة  السيد  بمكتبة  الثالثة)))  البالغة  فنون  لدرس  برتيم  وتصدر  املنصبة،  بشؤون 
حسن بن عبداهلل بن عبدالرمحن الكاف بجوار مسجد بروم)))، وكان ممن حيرض درسه 
شيخنا احلبيب عبداهلل بن عمر الشاطري، والعالمة أمحد بن عمر بن عوض الشاطري، 

والسيد عيل بن زين اهلادي وغري هؤالء ممن ال حيرضين ذكرهم.

عودته إلى بور:
ثم رجع إىل بور ليتمكن متامًا من مهامت تلك البلد مبارشة، وحلصول مضايقات 

هذه الدار اآلن يمتلكها ورثة السيد النوير املتواضع أمحد )البدوي( بن عبدالقادر بن شيخ الكاف  ، قبيل مسجد   )١(
الشيخ حسني بسوق تريم.

هي: البيان والبديع واملعاين.  )((
املكتبة )قبيل مسجد بروم(، وقد هتدمت وتم العمل اآلن عىل إعادة بنائها من قبل أحفاد احلبيب حسن بن عبداهلل   )٣(

املذكور؛ بإرشاف حفيده السيد علوي بن حممد )عيديد( بن حسن الكاف، وتم افتتاحها جمددًا واحلمد هلل.
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برتيم من جريانه فيام يتعلق بداره، وهو رجل شهم ال حيب أن خيضع إال يف حالة ظهور 
الغلط عنده.

مؤلفاتــــه:
 وقد ألف حول تلك املسائل التي جرت بينه وبني جريانه تأليفًا تنهض باحلجة له؛ 
كام إن له )مؤلفات( أخرى يف خمتلف العلوم؛ منها: ))رشح أللفية اإلمام السيوطي(( يف علم 
النحو)))، ورشح عقود اجلامن، ورشح الشمسية يف املنطق، وتعليقات عىل مجع اجلوامع 
يف األصول؛ أي: ]الفقهية[، وهو متفنن جدًا يف علوم )الرشيعة( واآللة))) وغريها، وله 
أشعار جيدة، وقد جيرب عىل َسنَِن السابقني يف الشعر؛ فيبدأ بالنسيب ثم يأخذ يف حسن 

التخلص إىل املديح إن كان مادحًا.

وفاتــــــه:
سنة  األول  ربيع  شهر   ١( النبوي  املولد  عيد  يوم  بور  ببلدة  عليه  اهلل  رمحة  تويف 

)١٣64هـ( فجأة .

ذكر احلبيب جعفر))) بن أحمد بن عبدالقادر العيدروس:
األديب  الشاعر  الشهم  الكريم  الشجاع  اإلمام  احلبيب  الفخيذة  هذه  أفذاذ  ومن 

الطالب  قدمها  املكال،  يف  والتكنلوجيا  للعلوم  حرضموت  جامعة  يف  ماجستري  كرسالة  حمققًا  قدم  الكتاب  هذا   )١(

صربي مبارك باحريش، واملخطوط توجد لدى مركز النور برتيم نسخة فريدة منه.

علوم اآللة: هي العلوم التي يستعان هبا لفهم علوم الرشيعة؛ مثل: النحو والبالغة واملنطق.  )((

أحد العلامء واألولياء الصدور ولد ببور عام )١٣08هـ(، تربى بجده وأبيه ثم هاجر للبالد اجلاويه، وأخذ عن علامء   )٣(

هناك منهم احلبيب حممد بن أمحد املحضار، وعاد إىل بور ثم إىل تريم، والزم احلبيب عبداهلل بن عمر الشاطري، له 

ديوان شعر رائق )مطبوع(، وكرامات عجيبه مع أحوال رفيعة، وكرم زاخر، ُتويف برتيم يف شهر مجاد ثاين من عام 

، وله ذرية بسيؤون والبالد اجلاوية وغريها. ينظر ترمجته يف مقدمة  )١٣96هـ( وقرب داخل قبة اإلمام العيدروس 

ديوانه املطبوع، كام ترجم له احلبيب أبوبكر العدين املشهور يف كتابه ))قبسات النور((؛ ط: دار األصول .
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الشحمية  بأعينكم  الذي عرفتموه ورأيتموه  العيدروس،  بن عبدالقادر  أمحد  بن  جعفر 
وال أقول لكم فيه إال ما قاله أبو الطيب املتنبي حينام سئل عن عدم مدحه لإلمام عيل بن 
أيب طالب  وكرم اهلل وجهه؛ فأجاب: كيف ال؟! وقد قلت فيه هذين البيتني، مها 

أبلغ من كثري مما قلته من الشعر ومها:)١(

كامـــالوتركـــت مدحـــي للـــويص تعمـــدا مســـتطيال  نـــورا  كان  إذ 
وصفات ضوء الشـــمس تذهب باطال)))وإذا اســـتطال الـــيشء قـــام بنفســـه

تويف احلبيب املذكور يف ثالث شهر مجادى اآلخرة عام )١٣96هـ( واهلل أعلم))).

))ديوان املتنبي((؛ للتربيزي: صـ ١87 ؛ دار العلم - بريوت.  )١(

كام أن من مشاهري ذرية السادة آل عيدروس ببور؛ من فرع السيد عبداهلل بن علوي العيدروس تلميذ اإلمام احلداد   )((

آل سامل بن علوي بن عبداهلل بن علوي ونذكر منهم:

السيد املتواضع أمحد بن عبدالقادر بن أمحد بن سامل بن علوي. ترجم له يف ))الشجرة(( وقال عنه: "كان سيدًا . ١

)١٣٣8( وعّده السيد العالمة حممد بن حسن عيديد من  فاضاًل خاماًل". ُتويف برباط تريم يف 9) حمرم عام 

شيوخه، كام ذكره الشيخ عبد حسني بامعبد أيضًا يف ))معجم شيوخه((.

"كان من الرشف والعفة والديانة . ) ))الشجرة((:  السيد املفضال عبداهلل بن علوي بن سامل بن علوي. قال يف 

)00)١هـ(، ومن أحفاده يف تريم  ببور عام  والزهادة والنسك والعبادة والتواضع وحسن األخالق". ُتويف 

السيد املتواضع الداعي إىل اهلل: علوي بن عمر بن أيب بكر بن عبداهلل بن علوي ... الخ سيد متواضع طالب 

ذرية  وله  )١٣88هـ(  عام  برتيم  ُتويف  وغريها،  وعمد  دوعن  يف  اهلل  إىل  الدعوة  نرش  يف  خروجات  له  علم، 

مباركة برتيم من أوالده عبدالرمحن )ت ١4٣٣هـ( وحسن وسامل )أفرده حفيده السيد هاشم بن عبدالرمحن 

ابن علوي بن عمر مؤخرًا بكتاب أسامه ))العرب والدروس يف ترمجة الداعي إىل اهلل امللك القدوس علوي بن 

عمر العيدروس((" مطبوع.

السيد أمحد بن علوي بن سامل بن علوي أيضًا صاحب عبادة وأخالق وتواضع، ُتويف باهلند عام )١٣05هـ( . ٣

وله ذرية منهم ابنه عمر بن أمحد قال يف ))الشجرة((: "كان رشيفًا فقيهًا نبيهًا". ُتويف برتيم عام )١٣١6هـ(.

السيد سامل )صاحب صليلة( بن علوي بن سامل بن علوي، قال عنه يف ))الشجرة((: "كان سيدًا فاضاًل جوهري . 4

 الصوت، مهابًا كرياًم له حظ وافر من العبادة وحسن الظن، وله كرامات ُتويف ببور عام )7١)١هـ( ومن أوالده 

السيد عبدالقادر )اجلد األول للحبيب جعفر بن أمحد بن عبدالقادر( كان سيدًا رشيفًا فاضاًل كرياًم توىل مقام  =
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ترمجة اإلمام شيخ بن عبداهلل بن أبي بكر العيدروس

االبن الثالث لإلمام العيدروس

مقدمة:
إذا أخذنا اسم الشيخ اإلمام عايل القدر السيد عبداهلل بن شيخ املتوىف ببندر الشحر 
واملقبور به، وصعدنا بذكر سلسلة نسبه إىل جده عبداهلل العيدروس األكرب وقلنا يف رسدها 
هو: عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل العيدروس األكرب 

املنصبة يف بور، ُتويف هبا عام )0)١٣هـ( وتوالها بعده ابنه عيدروس، ثم أخوه السيد العالمة عيل بن عبدالقادر   =

السابق الذكر يف هذا الكتاب.

بن . 5 أمحد  بن  حسن  الفاضل  السيد  برتيم  )١4٣8هـ(  اآلن  املتواجدين  وفضالئها  القبيلة  هذه  شيبان  ومن 

فضالئهم  ومن  الشجي،  والصوت  احلسن  اخلط  صاحب  تريم،  برباط  املدرس  عبدالقادر  بن  عيدروس 

وحسن،  جيالين  أخيه  وابناء  العيدروس  حممد  بن  حسن  بن  حسني  السيد  سيئون  بمدينة  اليوم  املتواجدين 

ابنا  والسيد حسن بن حممد بن أمحد، والسيد عيدروس بن سامل بن عبدالقادر، والسيدان عيدروس وأمحد 

حسن ابن عبداهلل العيدروس، وهلم أوالد نجباء بارك اهلل يف اجلميع.

ومن ذريته اإلمام علوي بن عبدالرمحن بن علوي بن عبداهلل بن عمر ابن عبداهلل بن علوي املتوىف ببور عام . 6

)١٣6٣هـ(، وقرب داخل قبة الشيخ حسن خمدم رمحهم اهلل .

علوي . 7 بن  عبداهلل  اإلمام  ذرية  من  العيدروس؛  حمضار  بن  أمحد  السيد  الفخيذة  هذه  شجعان  من  أن  كام 

العيدروس صاحب بور، كان قائدًا حمنكًا عند حكام حيدر أباد، ذكر بعض أخباره العالمة بن عبيداهلل يف إدام 

القوت، وقد استوىف الكالم عن السادة آل عبداهلل بن علوي العيدروس الولد النبيه هاشم بن عبدالرمحن بن 

علوي بن عمر العيدروس املتقدم ذكره يف كتاب أسامه ))القول املروي املأنوس يف تراجم آل عبداهلل بن علوي 

ابن اإلمام العيدروس(( )حتت الطبع(.
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أربعة  أي:  عبادلة؛  أربعة  السلسلة:  هذه  يف  نجد  فإننا  الخ   ..... السكران  بكر  أيب  ابن 
رجال كل واحد اسمه عبداهلل، وثالثة شيوخ؛ أي: ثالثة رجال كل واحد اسمه شيخ. 

من  األفذاذ  مناقب  وبعض  السبعة،  هؤالء  ومفاخر  مناقب  بعض  أذكر  أنا  وها 
فروعهم عىل حسب ترتيبهم يف تلك السلسلة فأقول:

ترجمة اإلمام شيخ بن عبدالله العيدروس:
السلسلة، وذكر  تلك  الطرف األعىل من  الذي هو يف  بن عبداهلل  اإلمام شيخ  هو 
فيه  والعمل، وللشعراء  العلم  أهل  النجباء  السادة  إنه كان من  فنقول:  مناقبه  يشء من 
مدائح، ولد برتيم سنة )855هـ( أو )850هـ())) وتويف هبا )يف شهر حمرم( سنة )9١9هـ(، 
وأمه عربية بنت عبداهلل بن عقيل الظلف صاحب هينن))(، وقرب السيد شيخ هذا بزنبل 
مالصق لقرب عم أبيه اإلمام شيخ بن عبدالرمحن السقاف يف الطرف القبيل من الصف 
الرتاجم  كتب  من  كثري  يف  هذا  شيخ  للسيد  ترجم  وقد  املقدم،  الفقيه  قرب  فيه   الذي 
كـ ))العقد النبوي((، و))املـرشع الروي((، و))النور السافر((، و))مرآة الشموس((، وغريها، 

و)ليس( له من األوالد الذكور ]املعقبني[ إال ابنه عبداهلل.

ترجمة السيد عبدالله بن شيخ )األكبر( العيدروس:
عبداهلل  بن  شيخ  آل  سلسلة  يف  املذكورين  العبادلة  من  الثاين  هو  هذا  وعبداهلل 
العيدروس األكرب، وبوجود السيد عبداهلل هذا وذريته قيل لذريته: آل عبداهلل بن شيخ 

بعد أن كان يقال هلم: آل شيخ بن عبداهلل.

واإلمام عبداهلل ]بن شيخ[ كان ميالده بقرية دمون بالقرب من مدينة تريم الغناء)))، 

يف ))املرشع الروي((: )/١١6، قال: إن ميالده سنة )850هـ( تقريبًا، ويف ))الشجرة((: سنة )855هـ(.  )١(

قبائل الظلفان النهديون يسكنون هينن الواقعة قريبة من قعوضة. ))إدام القوت((: صـ ٣١).  )((

ولد بمصيف السادة آل عيدروس املسمى ببئر )نعيمة اهلل( بدمون شامل رشق مدينة تريم، واملحل اآلن معمور يزار   =  )٣(
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وهبا  عدن،  إىل  أبوبكر  عمه  طلبه  برتيم  العلم  تلقيه  وبعد  )887هـ(،  سنة  ميالده  وكان 
طلب العلم، وعاد إىل تريم يطلب العلم هبا مخس سنوات، وعاد إىل عدن ومكث أربع 
عابدًا، وتويف  عاملًا عاماًل  الرشيفني وأخذ عن علامئها حتى صار  احلرمني  سنني، وزار 
السقيفة  )944هـ(، وقرب بجنب قرب جده أيب بكر السكران حتت  برتيم ١4 شعبان سنة 
السقاف، وأمه عربية من  الشيخ عمر املحضار بن عبدالرمحن  فيه قرب  الذي  يف الصف 

الكرس))) من آل املخينيق. 

عقبــــــــه:
العقب  له  يبَق  ومل  ذريتهام[،  ]انقرضت  وأبوبكر)٣(  حممد)))  أربعة  البنني  من   وله 
إال من ابنيه: حسني جد آل الصليبية، وشيخ صاحب أمحد أباد باهلند وسيأيت ذكره بعد 

أن نذكر أخاه احلسني.

ترجمة السيد حسني بن عبدالله بن شيخ امللقب بالُصليبية:
فالسيد حسني املذكور هو أول من ُلقب بالصليبية من آل عبداهلل بن شيخ.

ويتربك به، وهو منسوب أيضًا بأنه حمل والدة اإلمام أيب بكر العدين عم صاحب الرتمجة أعاله، ولعل كليهام ولدا   =

فيه، وعمره يف الوقت احلارض املنصب/ علوي بن أمحد العيدروس - حفظه اهلل - .

))إدام  تربة.  بالد حرضموت  والعجالنية وقعوضة، وهي من أحسن  هينن  بني  مثلث  الواقعة يف  املنطقة  الكرس   )١(

القوت((: صــ 5)).

عام  ظفر  شهر  يف  هبا  وُتويف  )9٣5هـ(  سنة  برتيم  ولد  فاضاًل،  سيدًا  كان  هذا  األكرب  شيخ  بن  عبداهلل  بن  حممد   )((

أما عبداهلل كان فاضاًل جلياًل  ))عقد اجلواهر((، وله من األوالد: عبداهلل وعبدالرمحن،  )١005هـ(، ُترجم له يف 

يلقب بأيب نمي؛ ُتويف عام )١008هـ(، ُترجم له يف ))عقد اجلواهر(( وكالمها انقرضا. ))الشجرة((: ١/صـ ١٣.

أبوبكر هذا له من األوالد اثنان:   )٣(

عبداهلل املجذوب كان رشيفًا فاضاًل ناسكًا، ُتويف برتيم سنة )١00٣هـ( عن ولد اسمه أبوبكر وانقرض. . ١

أمحد أيضًا انقرض. ))الشجرة((: ١/صـ١٣.. )
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من أين جاء لقب الصليبية؟
وكان أول من لقب هبذا اللقب يف احلقيقة هي الشـريفة مريم بنت أيب بكر باشميلة 
 ابن عبداهلل بن عبدالرمحن السقاف، وقد رسى هذا اللقب إىل بنتها عائشة بنت عبداهلل 
ابن حسن الفقيش بن عبداهلل بن عبدالرمحن السقاف، ثم رسى هذا اللقب ]أيضًا[ إىل 
]بنت عمر بن  بنتها فاطمة  انتقل إىل  ثم  بنتها علوية بنت عبداهلل بن علوي باجحدب، 
عبداهلل العيدروس[، وفاطمة هذه تزوجت اإلمام احلسني الذي نحن بصدد ذكره هنا، 
والذي هو أحد أبناء الشيخ عبداهلل الثاين من العبادلة األربعة اآلنف الذكر، وبعد تزوج 
السيد حسني بالسيدة فاطمة املذكورة رسى هذا اللقب إليه؛ فقيل له: حسني الصليبية 

وقيل لعقبه: آل الصليبية))) من آل عبداهلل بن شيخ األوائل. 

الصيت  هلم  كان  الذين  األجالء،  السادة  من  املذكور  الصليبية  حسني  السيد  كان 
الشائع يف املجتمع، املشهورين بالعلم والعمل والتقوى.

وكان ميالده برتيم سنة )8)9هـ( أو )9٣8هـ(، ووفاته برَب دهلي باهلند سنة )990هـ( 
أو )١000هـ())).

ترجمة اإلمام أحمد بن احلسني الصليبية بن عبدالله بن شيخ العيدروس:
ل  وكان العقب منه البنه اإلمام أمحد بن احلسني، الذي كان من السادة الفضالء الكمَّ
األماثل، وهو الذي ُأيت به إىل الشيخ أيب بكر بن سامل ]صاحب عينات[، فقال فيه: "هو كامل 
ولكن نخرج منه نخوة آل العيدروس"، وكان ميالد ه برتيم سنة )970هـ( أو )968هـ()))، 

الُصَليبيه بضم الصاد وفتح الالم: لقب لزوجة جدهم احلبيب حسني بن عبداهلل بن شيخ بن عبد اهلل العيدروس   )١(

األكرب املتوىف باهلند؛ لصالبتها يف الدين ثم لقب به، ثم رسى لذريته من آل العيدروس، وقد جاء من الصالبة يف 

الدين. لالستزاده الرجوع إىل ))املعجم اللطيف(( للشاطري: صـ 4)١.

يف ))الشجرة((: عام )990هـ( أو )980هـ(.  )((

يف التعليق عىل ))شمس الظهرية((: ١0١/١ أن مولده سنة )970هـ( برتيم ووفاته هبا سنة )١048هـ(، وقربه     =  )٣(
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وأمه الرشيفة فاطمة بنت السيد عمر بن عبداهلل العيدروس، وله ثالثة أبناء)١(:

عبداهلل بحرضموت، ولد برتيم سنة ))١00هـ( وتويف هبا سنة )١05٣هـ())).. ١

وحسني باليمن، تويف بعدن سنة )١05١هـ( وانقرض.. )

وأبوبكر باهلند، تويف باهلند سنة )١048هـ())).. ٣

وكل هؤالء الثالثة من رجال العلم والعمل والتقوى والشهامة والرصانة، واشتهر 
لعبداهلل بن أمحد املذكور ابنان:

نظم حسن ومصنفات  له  فاضل حفيل)))،  بن عبداهلل، سيد جليل  أمحد  أحدمها: 
عجيبة، ولد وتويف باهلند سنة .....))) ]وله عقب باهلند[.

ترجمة السيد علي بن عبدالله بن أحمد بن حسني الصليبية )خليل 
اإلمام احلداد(:

العلامء  من  السيد  هذا  كان  الصليبية،  حسني  بن  أمحد  بن  عبداهلل  بن  عيل  والثاين: 
الراسخني املتمكنني أهل اليقني، وهو صاحب املشهد العظيم بسورت ]اهلندية[، وكان 
بينه وبني اإلمام عبداهلل بن علوي احلداد صحبة وحمبة أكيدة، وكان اإلمام احلداد يثني 
عليه، وملا مات حزن عليه حزنًا شديدًا، ورثاه بقصيدة طويلة)))، توىف بسورت، وكانت 

بسقيفة سيدنا الفقيه املقدم يف الصف اخللفي.  =

يف ))الشجرة(( ذكر أكثر من ثالثة أبناء بإضافة حممد وعبدالرمحن وشيخ. والعقب من كل هؤالء يف عبداهلل وأيب بكر فقط.  )١(

ترجم له صاحب ))املرشع الروي(( وكان من العلامء العاملني الفقهاء الراسخني. ترمجته يف ))املرشع((: )/8)١.  )((

ترجم له أيضا بـ))املرشع الروي((: )/٣).  )٣(

هكذا يف األصل ولعلها من حفل؛ وهو مجع الناس؛ أي: أنه اجتامعي.  )4(

هكذا فراغ يف األصل ويف ))الشجرة(( أيضا.  )5(

أوهلا:   )6(
=عىل اخلـــدوِد حـــكاُه العـــارُض اهلطُليـــا صاحبـــْي إنَّ دمعـــْي اليـــوَم ينهمُل
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)١١٣١هـ( قبل وفاة اإلمام احلداد بسنة واحدة، وأم السيد املذكور الرشيفة  وفاته سنة 
فاطمة بنت زين العابدين بن عبداهلل بن شيخ العيدروس، وله ابن اسمه عبداهلل بن عيل، 

وهو سيد فاضل ناسك ولد برتيم وتوىف بسورت)))، ودفن بمشهد أبيه بسورت))).

ترجمة احلبيب حسن بن علوي بن محمد الصليبية:
ومن آل الصليبية يف الوقت األخري احلبيب حسن بن علوي بن حممد بن عبداهلل بن 
عيل بن عبداهلل بن أمحد بن حسني الصليبية بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل بن العيدروس 
األكرب، كان هذا السيد من األولياء العارفني الفضالء املتواضعني املتقشفني تويف برتيم 
يف رمضان سنة )١٣١6هـ()))، وبيته برتيم واقع شامل بيت السيد عمر بن أمحد بن عمر 

تشــــــــتعُلويف الفـــؤاِد ويف األحشـــاِء نـــاُر أًســـى التــــــــذكاُر  هبــــــــا  أملَّ  إذا 
))ديوان اإلمام احلداد((: صـ 57١.

ولد برتيم سنة )١067هـ(، وتويف باهلند سنة )١١٣5هـ(.  )١(

تفصيل لذرية السيد عبداهلل بن عيل بن عبداهلل الصليبية العيدروس فنقول: له من األوالد ابن واحد هو السيد   )((

الفاضل حممد ُتويف برتيم عام )١١8٣هـ( وله من األوالد:

عيل ُتويف باملدينة املنورة وقرب بالبقيع، وله عقب يف احلبشة والطائف وسورت.. ١

علوي ُتويف برتيم سنة )44)١هـ( وخلف ولدًا اسمه حسن، وسيأيت ذكره يف هذا الكتاب.. )

عبداهلل له ولد اسمه أمحد، وألمحد هذا ولد اسمه عمر ُتوىف باملخا عام )48)١هـ(، وكان سيدًا جلياًل فاضاًل نبياًل، . ٣

وهو جد السادة آل العيدروس الصليبية بمنطقة السويري جنوب رشق مدينة تريم، وله ذرية بجاوة وغريها.

ومن فضالء السادة الصليبية بالسويري: السيد عبداهلل بن علوي بن عمر بن أمحد ... إلخ النسب: كان سيدًا    

جلياًل نبيهًا فقيهًا ُتويف بجاوة ببتاوي عام )١٣04هـ(، وأخوه السيد شيخ بن علوي، وكان ذا خلق وتواضع وورع 

يف املعاملة؛ تويف بالسويري ودفن برتيم عام )١٣١١هـ(، وكذا ابن عمهم عيدروس بن حممد بن عمر بن أمحد كان 

صاحلًا تويف عام )5)١٣هـ(.

ومل يبَق من السادة آل عيدروس الصليبية )بمنطقة السويري( حاليًا )١4٣8هـ( إال عائلة واحدة؛ وهم أوالد    

السيد  أيضًا  اليوم  تريم  السويري يف  آل  الصليبية  العيدروس  السادة  العيدروس، ومن  احلبيب علوي بن حسن 

الظريف املنشد احلبيب حممد بن حممد بن حممد الغزايل العيدروس أطال اهلل يف عمره.

ولد برتيم عام )٣6)١هـ( وتويف يف ١5 رمضان )١٣١6هـ(، وأمه الرشيفة فاطمة بنت حسني بن عمر بلفقيه    =  )٣(

=



أغلى الدروس .. لربط الخلف بالسلف من آل العيدروس 44

الشاطري، وقد اشرتاه كرامة بن مخيس احلدري وأخواه وبناه بناية جديدة بالقرب من 
مسجد بامحيد، وأعرف لذلك السيد بنتني أحدمها الـرشيفة نور، هي أم السيد املرحوم 
طاهر بن حسني بن عمر ابن سميط جد قايض تريم احلايل))) أمحد بن سقاف بن طاهر 
املذكور، والبنت الثانية كنت أعرف اسمها ولكني نسيته)))، والدار املوجودة اآلن الواقعة 
رشقي مسجد بامحيد املعروف بدار آل الصليبية إنام بناه ابنه السيد حممد))) بن حسن بن 
))١٣4هـ(  السفر نحوًا من سنة  السيد حينام آب إىل تريم من  علوي، وقد عرفت هذا 
ومكث هبا، حتى تويف فجأة بعد أن أصابه )مرض عضال(، وبعد يومني من إصابته به، 
وكان سيدًا صاحلًا متواضعًا، وهو والد السيد املرحوم أمحد بن حممد بن حسن بن علوي 
املتوىف بجاوة بعد أن كان برتيم ميالدًا))) ونشأة وتزوجًا وإيالدًا؛ وهو والد السيد حسني 

الصليبية املتوىف برتيم قريبًا أقلَّ من سنة.

ترجمة السيد حسني بن أحمد بن محمد الصليبية العيدروس:
ولنرصف العنان للتعريج عىل يشء من مناقب وآثار أخي السيد حسني املذكور))) 

))شجرة آل العيدروس((: صـ 4.  =

وذلك سنة التأليف )١407هـ( ويقصد به السيد القايض أمحد بن سقاف بن طاهر ابن سميط أطال اهلل يف عمره.  )١(

للسيد حسن بن علوي الصليبية العيدروس املذكور من األوالد: حسني، وحممد، وعيدروس )انقرض(، وأبوبكر   )((

)انقرض(، ونور، ورقية، وسيدة. فربام تكون الثانية التي يقصدها احلبيب عمر بن علوي الكاف هي السيدة سيدة 

والتي هي أم أوالد السيد عيل بن حامد بافرج، أو السيدة رقية التي هي أم عبداهلل وعمر وشفاء بني عبدالرمحن بن 

حامد با فرج ))شجرة آل العيدروس((.

التي مع السادة  ))١٣4هـ( وهو الذي استنسخ شجرة آل العيدروس  )78)١هـ( وتويف هبا سنة  ولد برتيم سنة   )٣( 

آل العيدروس بثبي واستفدنا منها هنا.

يف ))الشجرة(( ميالده ببتاوي عام ))١٣0هـ(، وله من األوالد: أبوبكر وعيل وعيدروس وعمر وهاشم وحسني   )4(

واألخري هذا ستأيت ترمجته يف هذا الكتاب.

يف هذا املوضع كام يبدو كالم ناقص، حيث يوجد ذكر يشء عن السيد حسني املذكور وما جاء بعده من الكالم   )5( 

ال يتوافق؛ حيث قال: "املذكور وهو اإلمام شيخ"، ولعل املحذوف صفحة من املنقول منه واهلل أعلم، وحاولت   =
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 ]فهو: السيد حسني بن أمحد بن حممد بن حسن بن علوي بن حممد بن عبداهلل بن عيل 

ابن عبداهلل بن أمحد بن حسني الصليبية بن عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل العيدروس األكرب.

ولد يف عام )١٣٣4هجرية(، ونشأ يف حضن والدته سيدة بنت عيل بن أيب بكـر ابن 
شهاب؛ حيث سافر والده وهو صغري إىل جاكـرتا ومعه إخوانه، ويعترب احلبيب عمر بن 
علوي بن أيب بكر الكاف املولود يف الثامن من ربيع األول من عام )5)١٣هـ( املتوىف يف 
))١4١هـ( صديقه وأستاذه وكان كثري املجالسة له،  الثامن من مجادى اآلخرة من عام 
قال عنه: "إنه تلقى عني منذ نعومة أظافره حيث درس الفقه والنحو حتى قرأ ))املنهاج(( 

و))ألفية ابن مالك((.

دراستــــه:
درس يف رباط تريم ومدرسة مجعية احلق؛ فقـد درس الفقه بمختلف أبوابه حتى 
الزبد(( ويكاد  ))متن  الطالبني(( بجدارة، وحفظ  ))منهاج  القدرة عىل تدريس  وصل إىل 

حيفظ ))اإلرشاد(( وله به تعلق كبري، ويتفنن يف فك عباراته.

ويف النحو والرصف بلغ إىل دراسة ))ألفية ابن مالك(( وقد حفظها كام حفظ معظم 
شواهدها، وكان رسيع احلفظ ويكاد يكون ال ينسى ما حيفظه؛ فقد حفظ القرآن العظيم 

خـالل أربعة أشهر.

وقد توىلَّ إمامة مسجد اإلمام العيدروس قرابة مخسني سنة خليفة ألجداده من قبله.

بعض من شيوخه: 
احلبيب عمر بن علوي بن أيب بكر الكاف )مؤلف األصل من هذا الكتاب(، واحلبيب 
علوي بن عبداهلل بن عيدروس ابن شهاب، وابنه احلبيب حممد بن علوي ابن شهاب، 

=  الربط حسب السياق بإضافة ترمجة لوالدي كام أشار املؤلف لعزمه عىل ذلك بقوله: ولنرصف العنان ... إلخ.
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والشيخ فضل عبد اهلل عرفان، واألستاذ حممد بن هاشم بن طاهر، واحلبيب عبداهلل ابن 
سامل  بن  حممد  بن  حامد  واحلبيب  الرسي،  أمحد  بن  أبوبكر  واحلبيب  الشاطري،   عمر 
الرسي، واحلبيب مصطفى بن أمحد املحضار، واحلبيب حامد بن عبداهلادي اجليالين، 
 واحلبيب احلسن بن إسامعيل ابن الشيخ أيب بكر بن سامل، احلبيب حممد - عبداملوىل - 
شيخ  بن  عبدالباري  واحلبيب  طاهر،  بن  حسني  بن  طاهر  بن  أمحد  بن  عبدالقادر  ابن 

العيدروس، والشيخ النحوي توفيق بن فرج أمان.

املسائل  ويتناقشون يف  الشعر،  فيتبادلون  أقران حيبهم وحيبونه وجيالسهم  له  وكان 
الفقهية ووضع احللول للمشاكل االجتامعية.

كان ميَّاال للرتويح عن النفس فكان دائاًم ما يردد قول الشاعر:

أنـــَت والزمـــاُن عليهاروِح النفـــَس بالســـلوِّ عليهـــا ال تكْن 

مـن آثــاره:
له ديوان شعر مطبوع، ويتجه بشعره إىل ثالثة اجتاهات:

االقتداء  إىل  الناس  وإرشاد  احلميدة  وصفاهتم  الصالح  السلف  ذكر  يف  األول: 
بأسالفهم، واقتفاء أثرهم وعدم التشبه باألجانب.

الثاين: موضوعه نقد املجتمع وإظهار ما فيه من عيوب، والتأيس لتلك األوضاع 
الصاحلني  إىل طريقة األسالف  العودة  املرتدية، واملطالبة بإصالحها؛ وذلك عن طريق 

بصورة معربة؛ مستخدمًا األمثال واالقتباس من القرآن واحلديث وكالم الصاحلني. 

والثالث: موضوعه الغزل، والذي هيدف من خالله إىل الرتويح عن النفس وتسلية 
الناس، فكان عندما ينشد يمزج بني االجتاهات الثالثة حتى ال يمل احلارضون، ويشد 
من  االجتاه  هذا  خيلو  وال  األسالف،  طريقة  سلوك  إىل  النصح  إليهم  ليوجه  انتباههم 
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التوجيه وإسداء النصح.

وفاتـــــــــــه:
توىف يوم األحد اخلامس والعـرشين من ذي القعدة من عام )١405هجرية( املوافق 
بن  حممد  بن  عبداهلل  احلبيب  عليه  وصىل  )١985م(  عام  من  أغسطس  من  عرش  احلادي 
شهاب، وحضـر الصالة عليه مجع غفري، ودفن بمقربة زنبل مدفن آبائه بحري سقيفة سيدنا 

الفقيه املقدم مبارشة وإزاء قربه، تغمده اهلل برمحته وأسكنه فسيح جنانه))).

ترجمة اإلمام شيخ))) بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله العيدروس األكبر:
وقد مر أن لعبداهلل بن شيخ األكرب أربعة أوالد مل يعقب إال من اثنني منهم؛ مها: 
حسني جد آل الصليبية وشيخ، وقد استوىف الكالم عن حسني وعقبه، وفيام ييل الكالم 
عن شيخ[))) املذكور وهو اإلمام شيخ بن عبداهلل الذي هو الثاين من األئمة املذكورين 
يف سلسلة نسب آل عبداهلل بن شيخ، املسمى كل واحد منهم شيخ، وهو اإلمام شيخ بن 
عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل العيدروس األكرب، والسيد شيخ هذا هو املعروف بصاحب 
أمحد أباد)))، وكان من كبار املشايخ املجتهدين واألقطاب املتمكنني واألئمة املحققني، 

َخلَّف احلبيب حسني من األوالد ثالثة، األول: أمحد )املعتني هبذا الكتاب(، الثاين: عبداهلل، الثالث: علوي وأمهم   )١(

اجلميع السيدة الرشيفة: نور بنت عبداهلل بن حممد بن هارون ابن شهاب.

أفرده بالرتمجة تلميذه أمحد بن عيل البسكري يف كتاب أسامه ))نزهة األخوان والنفوس((، وتلميذه محيد بن عبداهلل   )((

كتاب  ويف  )خمطوط(،  القدوسية((  ))الفتوحات  كتاب  يف  عبدالقادر  ابنه  ذكره  أطال  كام  ))رسالة((،  يف  السندي 

))النور السافر(( )مطبوع(، وترجم له أيضا صاحب ))املرشع(( )مطبوع( وحفيده صاحب ))السلسلة العيدروسية(( 

)خمطوط(، وصاحب كتاب ))مرآة الشموس(( )خمطوط(.

الكالم بني املعكوفتني من: فهو: السيد إىل عند شيخ وضعته للربط وسد الفراغ يف املخطوطة، ويشمل ترمجة سيدي   )٣(

الوالد حسني بن أمحد الصليبية، والفقرة التي تليه، ولطوهلا وضعتها بني ثنايا الكتاب فلزمت اإلشارة إىل ذلك.

أحد املدن اهلندية أسسها أمحد شاه، السلطان املسلم احلاكم يف غوجارات - عام )8١4هـ، ١4١١م( ومعنى أباد   )4(

بلغتهم؛ أي: عمر أي املدينة التي عمرها أمحد، ومثلها حيدر أباد وحممد أباد. انظر: ))النور السافر((: صـ ٣70.
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ولد برتيم يف شهر ذي القعدة سنة )9١9هـ(.

شيوخـــه:
تلقى عن والده، وعن اإلمام أمحد شهاب الدين بن عبدالرمحن، والشيخ عبداهلل بن 

حممد باقشري صاحب كتاب ))القالئد(())).

رحالتـــــه:
رحل إىل اليمن وعدن واحلجاز عام )946هـ(، وجاور بمكة املكرمة ثالث سنوات 
أكابر  والشحر، وأخذ عن  زبيد  )إىل(  فنون خمتلفة، ورحل  يقتبس من علوم علامئها يف 

العلامء فيهام، ورحل إىل اهلند سنة )958هـ(، واتصل به الوزير عامد امللك بأمحد أباد.

تالميـــذه:
اجلليل  والشيخ  وأمحد،  عبداهلل  أبناءه  منهم:  العلم؛  طالب  من  الكثري  عنه  أخذ 
املقربني((،  علوم  أرسار  ))إيضاح  كتاب  صاحب  عبداهلل  بن  حممد  وحفيده  عبدالقادر، 
بن  حممد  والشيخ  البسكري،  بن عيل  أمحد  والشيخ  الوهط،  صاحب  ابن عيل  وعبداهلل 

أمحد الفاكهي، وغري هؤالء ممن ال نطيل بذكرهم.

مؤلفاتـــه:
النبوي والـرس املصطفوي((، وقد ُترجم هذا الكتاب  ))العقد  له مؤلفات كثرية منها: 
إىل عدة لغات، وله أيضًا كتاب سامه: ))الفوز والبـرشى بـرشح العقيدة الزهراء(()))، ورشح 

املتفنن الشيخ أمحد بن حجر املكي، وله منه إجازة عظيمة، ومن شيوخه أيضا  كام إن من شيوخه أيضًا العالمة   )١(
النبوي((  ))العقد  احلافظ الديبعي، والعالمة عبداهلل الفاكهي، والعالمة أبو حسن البكري وغريهم. انظر كتاب 

لصاحب الرتمجة - خمطوط - .
طبع مؤخرًا بعناية الولد حسني بن شيخ بن عبدالقادر العيدروس بدار النور املبني باألردن، الطبعة األوىل عام   )((

)١4٣6هـ( والكتاب عبارة عن رشح قصيدة لإلمام عيل بن أيب بكر السكران يف علم العقائد.
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منظومة يف العقائد تسمى: ))حتفة املريد(()))، وله ديوان شعر، وقد أثنى عليه كثري من العلامء، 
ترجم له يف ))املرشع الروي(( و))النور السافر((، و))رشح العينية((، و))مرآة الشموس((. 

وكانت وفاته بأمحد أباد ليلة السبت 5) رمضان سنة )990هـ(.

عقبـــــــه:
وله من البنني ثالثة))(:

أمحد صاحب بروج انقرض.. )

وعبدالقادر مؤلف ))النور السافر((.. )

والثالث عبداهلل صاحب القّبة برتيم.. ٣
وهاك شيئًا من مناقب هؤالء الثالثة األفذاذ:

ترجمة اإلمام أحمد )بن شيخ بن عبدالله بن شيخ العيدروس( صاحب بروج:
ورحل  األكابر،  وصحب  )949هـ(  سنة  برتيم  ميالده  فكان  شيخ،  بن  أمحد   أما 
إىل والده بأمحد أباد من أرض اهلند، ثم إىل عدن وأخذ عن علامئها، وال زم ]السيد[ أمحد 
بنته فاطمة، ثم عاد إىل والده  )ت 968هـ(، وتزوج  ابن حسني ]بن اإلمام[ العيدروس 
انتقل إىل بروج من أرض اهلند، وكانت هبا  )97١هـ(، وبعد وفاة والده  أباد عام  بأمحد 

وفاته سنة )4)١0هـ(.

كان إمامًا فاضاًل وعاملًا عاماًل متقشفًا، وهو شقيق أخيه عبداهلل صاحب القبة برتيم 
الشيخ  بن  عبدالرمحن  اإلمام  الشيخ  بنت  فاطمة)))  الرشيفة  سلمى[  أختهام  ]وأم  أمهام 

رشحها رشحني الصغري؛ أسامه ))رساج التوحيد(( والكبري أسامه ))حقائق التوحيد((.  )١(

ومن أبنائه املندرجني يف حياته: حممد فضل اهلل، وحممد املصطفى، وعيل وهؤالء ُتُوُفوا يف سن الطفولة.  )((

توفيت عام )997هـ(، ويصح أن يقال فيها ما قيل يف العارفة باهلل عائشة بنت الشيخ عمر املحضار: إهنا بنت القطب   )٣( 

وأم القطب وأخت القطب وزوجة القطب. ))تاريخ النور السافر((: صـ 444.
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الدين األكرب بن  التي هي أخت الشيخ اإلمام أمحد شهاب  عيل بن أيب بكر ]السكران[ 
عبدالرمحن بن عيل املذكور.

العيدروس  شيخ  بن  عبدالله  بن  شيخ  بن  عبدالقادر  السيد  ترجمة 
مؤلف كتاب ))النور السافر((:

بيت  امرأة من  )عند(  متبنّاة)))  فأمه هندية  الشيخ عبدالقادر اآليت ذكره  وأما أخوه 
امللك مشهورة بأعامل اخلري؛ كانت ذات اطالع وعلم، تلقت عن العلامء ثم أخذت يف 

نرش العلم وكانت وفاهتا سنة )١0١0هـ(.

بعض من صفاته:
من  وتلقى عن مجاعة  العلم  لتحصيل  تفرغ  متفننًا،  متبحرًا مربزًا  فاضاًل وعاملًا  إمامًا  كان 
العلامء يف الفنون العلمية، ومجع كتبًا كثرية، وكان وجيهًا له مكان مرموق عند العلامء والوجهاء.

مؤلفاتــه:
له مؤلفات كثرية منها: ))احلدائق اخلرضة يف سرية النبي  وأصحابه العرشة((، 
و))إحتاف احلرضة العزيزة بعيون السرية الوجيزة((، و))املنتخب املستصفى يف أخبار مولد 
املساء  أذكار  النجاة والنجاح يف  املعراج((، و))أسباب  إىل معرفة  املصطفى((، و))املنهاج 
اللطيف يف أهل بدر الرشيف((، و))تعريف األحياء بفضائل  والصباح((، و))األنموذج 
اإلحياء((، و))خدمة السادة من بني علوي باختصار العقد النبوي((، و))النور السافر يف 
أخبار القرن العارش(()))، إىل غري ذلك من املؤلفات التي تنيف))) عىل الثالثني، وله نظم 

أي: ربتها امرأة هندية من بنات أمراء اهلند، قال يف ))النور السافر((: صـ ١67: "وكانت أمي أم ولد هندية وهبتها   )١(
بعض النساء من بيت امللك املشهورة بالصدقات أليب".

هذا الكتاب اشتهر به املؤلف، وهو يف التاريخ والرتاجم ألعيان ووقائع يف القرن العارش اهلجري وهو مطبوع،   )((
له الشيل بكتاب أسامه ))السنا الباهر بتكميل النور السافر(( )مطبوع(. وذيَّ

النيِّف: ما زاد عىل العقد إىل التسعة، نقول: نيفًا وسبعني نيفًا ومئة.  )٣(
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حسن وكالم مستحسن إىل غري ذلك من الصفات التي يعرفها فيه كثري من الناس.

وفاتـــــــه:
وكانت وفاته بأمحد أباد سنة )١0٣4هـ()))، وله عقب باهلند.

                  

))السلسلة  كتاب  يف  كام  هبا.  ودفن  أباد  بأمحد  الظهر،  بعد  )١0٣8هـ(  عام  من  ١4حمرم  يف  وفاته  أن  الصحيح   )١(

العيدروسية(( البن أخيه وتلميذه السيد شيخ بن عبداهلل العيدروس؛ خمطوط: صـ )7.
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ترمجة احلبيب اإلمام عبداهلل بن شيخ

صاحب القبة برتيم

وثالث الثالثة الذين هم أبناء الشيخ اإلمام شيخ بن عبداهلل بن شيخ العيدروس 
نسب  سلسلة  يف  الذين  األربعة  العبادلة  من  الثالث  عبداهلل  الشيخ  اإلمام  هو  األكرب 
عبداهلل  الشيخ  قبة  غريب  الواقعة  العظيمة  القبة  صاحب  به  أعني  شيخ؛  بن  عبداهلل  آل 

العيدروس ]األكرب[.

فالسيد عبداهلل بن شيخ هذا سبق أن أمه وأم أخيه أمحد هي الشـريفة فاطمة بنت 
الشيخ  أخت  إهنا  كام  ]السكران[،  بكر  أيب  بن  عيل  الشيخ  بن  عبدالرمحن  اإلمام  الشيخ 

اإلمام أمحد شهاب الدين األكرب بن عبدالرمحن بن عيل.

ميـالده ونشأتـه:
كان ميالد هذا اإلمام العظيم والسيد الوسيم برتيم يوم األربعاء 8) حمرم احلرام 

ر عن ساعد اجلد يف الطلب. سنة )945هـ( ونشأ هبا وشمَّ

رحلته إلى والده:
وأخذ  الرشيفني  احلرمني  وزار  )966هـ(،  عام  أباد  أمحد  يف  والده  إىل  رحل   ثم 

عن علامئها.

بعض من صفاته:
كان عاملًا كرياًم ذا جاه واسع وكرم شاسع ومقام رافع )وعلم نافع(، مقبول الشفاعة 
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املجتمع  وخدمة  الضعفاء  وإعانة  الكرم  يف  حكايات  وله  واحللم،  التواضع  وسيامه 
مشهورة بني الناس، ونطاق درسنا هذا يضيق عن ذكر معشار عـرشها؛ لكثرهتا وعدم 

االستطاعة لعدها وحرصها، فهو بني أهل عرصه نار عىل علم.

نشاطــــه:
وقد توىل النقابة عىل آل أيب علوي، اختري هلا ملا عنده من العلم واملال واجلاه الوسيع 

وغري ذلك، وخترج به مجاعة من العلامء.

مآثــــــره:
من مآثره: مسجد األبرار بجانب داره ]بسحيل تريم[، وكذا مسجده الثاين الذي 
يسمى مسجد النور الواقع باجلهة الغربية من مقربة زنبل برتيم؛ أي: املسجد الذي هو 
( بامل حالل  غريب قبة قربه الرشيف، واملدرسة التي بناها بجانب مسجده األول؛ )بناهنَّ
وتراب حالل، ينقله عىل اجلراديم))) من أرضه التي ببيت جبري التي ُيقطع بحلها، كام بنى 
أيضا سقاية بجانبه وسبَّلها إلرواء املارين، وغرس نخياًل كثرية، وأصلح سواقي وادي 
ثبي حتى أوصل ماءه إىل قرية الغويضة الواقعة رشقي تريم)))، جعل عىل هذا اإلصالح 
ناظرًا ]هو[ الشيخ بامصباح)))، وال تزال هذه اإلصالحات قائمة بذاهتا إىل اليوم، إال أنه 
حدث يف الوقت األخري ختريبات حتدثها السيول شيئًا فشيئًا، وهيمل مالُك األرايض التي 
املاء  أكثر  اتسعت وصار  السيُل، حتى  التي حيدثها  اخلروق  بسد  منها إصالَحها  تسقى 

اجلراديم: هي آلة توضع عىل عجالت جترها األبقار أو البغال. ))املرشع الروي((: ١/١٣6.  )١(

رشقي دمون غريب قرية الفجري مبارشة. ويف بعض األماكن يعرتض جمرى ماء منخفض، فيمد قنطرة من جذوع   )((

النخل، ويعمل ممر عليها، وقد شاهدت ذلك.

شيخ  بن  عبداهلل  لإلمام  لزياًم  وكان  تريم،  بمدينة  واملشورة  اخلربة  ذوي  أحد  بامصباح  أمحد  بن  عمر  الشيخ  هو   )٣(

اجلواهر((  ))عقد  يف  له  ترجم  )١0٣9هـ(  عام  برتيم  ُتويف  تريم،  مدينة  خدمة  يف  ووقته  نفسه  باذل  العيدروس 

و))الدرر((.



أغلى الدروس .. لربط الخلف بالسلف من آل العيدروس 54

جيري يف غري جمراه واتصل بمسيل وادي عدم الذي ال ينتفع بامئه )إال( قليل)))، ونسأل 
أن  ويقال  بامئهام،  الناس  ينتفع  حتى  يصلحهام  من  الواديني  هلذين  يقيض  أن  تعاىل  اهلل 
املكتوب الذي فيه تقاسيم مياه وادي ثبي وبيان مقادير تقسيم مائه الذي يقال له يف عرف 

احلضارم: ]الفذ[ )مبنّي وحمفوظ( ولكن ال أدري عند من هو ]هذا املكتوب اآلن[.

أمنوذج من أعظم خدماته العامة:
بسهولة  كانت  الواديني  القديمة يف هذين  أن هذه اإلصالحات  القارئ  يظن  وال 
بارشوا  الذين  أعني  اجلسيمة  واألتعاب  العظيمة  املشاق  مصلحوها  فيها  جتشم  ولكن 
اإلصالح والذين مجعوا املال ألجله؛ فإن اإلمام عبداهلل بن شيخ هذا الذي نحن بصدد 

ذكر يشء من مناقبه قد بذل جهدًا متعبًا يف املال هلذا ولغريه من اإلعانات واملعونات.

فإنه عىل ما حيكى عنه أنه ملا عرف أن تلك املياه الكثرية ال ينتفع هبا بسبب ختريب 
جمارهيا، وعلم أيضا أن عددا من العلامء ومن طلبة العلم سريحلون من البالد لالرتزاق 
ولقضاء الديون التي ارتكبتهم، وأن البالد سيقل هبا العلم والعلامء وأهنا ]أي املجاري[ 
السيد  هذا  أمر  من  كان  فام  خراهبا،  إصالح  وعدم  هبا  السيول  توايل  بسبب  ستخرب 
العلامء  السفر من  يريدون  أهنم  الذين علم  أولئك  أخرب  أو  أنه مجع  إال  املصلح  العظيم 
وطلبة العلم؛ ملا أصاهبم من اإلمالق وغلبة الدين وطلب منهم أن يتأخروا عن عزمهم 
أنه سيسافر  بسبب سفرهم وأخربهم  العباد  البالد وجيده  ملِا ستجد  لذلك؛  السفر   عىل 

هو بنفسه هلذه املهمة التي نابتهم وملهامت أخرى تطلبها.

فسافر هو إىل اهلند وغاب عن البالد مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر، وعاد إىل البالد 
بعد أن قىض مهامته كلها من سلطان تلك البالد، عن طيب نفس ذلك السلطان، وكان 
أعطاه مبلغ ثالثامئة ألف من النقود الذهبية أو الفضية وقال له: "مائة ألف لقضاء ديون 

وكذا من جراء حتويل األرايض الزراعية إىل مباين واملسح الزراعي يف ثامنينات القرن املنرصم امليالدي.  )١(
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أولئك املحتاجني، ومائة ألف إلصالح سواقي ثبي، ومائة ألف لبناء بيته الذي بسحيل 
تريم، مع املدرسة واملسجد الذي بجانبه"، وكان آلل عبداهلل بن شيخ الوجاهة العالية 

عند سالطني اهلند .

شيــــوخه:
أخذ  الذين  شيوخه  من  فنذكر  القدير  السيد  لذلك  الرتمجة  هذه  متام  إىل  ولنرجع 
الرتمجة))) -،  )األكرب( - خال صاحب  الدين  الشيخ أمحد شهاب  ]منهم[  العلوم  عنهم 
والشيخ حسني بن الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن بلحاج))) بافضل صاحب مسجد شكره 
)بافضل(،  القوي  عبد  بن  عبداهلل  بن  أمحد  الشيخ  أيضا  برتيم، ومن شيوخه  )باخِلِليف( 

والسيد عبداهلل بن حممد بروم، وغري هؤالء من آل أيب علوي كثري.

كالم احلبيب عبدالباري بن شيخ العيدروس عنه:
شيخ  بن  عبدالباري  احلبيب  لسان  من  القدير  اإلمام  هذا  أخبار  من  تلقينا  وقد 
العيدروس اليشء الكثري، السيام ما يتعلق بكرمه حتى أنه كان يقول ألهل تريم: "مهام 
كان من الغرباء الذين يفدون إىل تريم ال يزيدون عىل األلف ال تشاركوين يف إقرائهم)))".

وفاتــــــه:
القعدة  ذي   ١4 يف  اجلمعة  يوم  من  العصـر  لصالة  سجوده  يف  برتيم  وفاته  كانت 
)١0١9هـ())) وعملت عىل قربه قبة عظيمة بجانب مسجده ]أي مسجد النور[ وقيل أنه 

الدين ألهل عرصه؛  الشيخ أمحد شهاب  باعتبار إجازة  أدرك من حياة خاله سنة واحدة فقط، ولعل أخذه كان   )١( 

واهلل أعلم.

يقال بلحاج أي أبو احلاج ومثل ذلك بلسعد وبلعيد أي أبو األسعد وأبو العيد، والشيخ حسني هذا ُتويف برتيم عام   )((

)979هـ(. انظر ترمجته يف ))صلة األهل(( للشيخ حممد بن عوض بافضل: صـ ١74.

أي ضيافتهم.  )٣(

ُتويف  عرص يوم اخلميس ١4من شهر ذي القعدة وهو هاوي للركوع يف صالة العرص، ودفن يوم اجلمعة ١5 من   =  )4(
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هو الذي بناها من قبل.

استـطراد مفيــد:
نذكر لكم أيضا أسامء من عرفناه ممن مات وهو يصيل عدا الشيخ عبداهلل بن شيخ 

العيدروس هذا فإن منهم:

الشيخ عمر املحضار بن عبدالرمحن السقاف؛ فإنه مات برتيم وهو يصيل العرص، . ١
تويف يف )) من شهر ذي القعدة عام )8٣٣هـ(.

واحلبيب حممد بن عيل السقاف؛ فإنه مات برتيم يف صالة الضحى يف مسجد املحضار . )
)تويف يف ١١/رجب/١٣0١هـ(.

بن سامل؛ . ٣ بكر  أيب  الشيخ  بن  احلسني  الشيخ  بن  بن محزة  بن طالب  واحلبيب حممد 
فإنه مات يوم اجلمعة وهو ساجد يف صالة الصبح )تويف يف حريضة 8) ربيع ثاين 

١١56هـ( .

عام . 4 األضحى(  )عيد  صالة  يف  مات  فإنه  الدويلة؛  موىل  عوض  بن  صالح  والسيد 
)١٣8٣هـ( .

وقد تواترت األخبار بأن احلبيب حسن بن إسامعيل بن احلامد بن الشيخ أيب بكر بن . 5
سامل تويف حينام أحرم بصالة املغرب ليلة 8 شوال )١٣67هـ(، وقيل: إن موته حني 

أراد اإلحرام واهلل أعلم.

عقب السيد عبدالله بن شيخ األوسط:
إن للسيد عبداهلل بن شيخ املذكور من البنني ثالثة )معقبون( وهم:

شيخ.. ٣زين العابدين.. )حممد.. ١

ذي القعدة، وقد ذكر قصة وفاته ابنه شيخ يف ترمجته، له يف كتاب ))السلسلة العيدروسية(( بالتفصيل.  =
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ترمجة اإلمام حممد بن عبداهلل بن شيخ العيدروس 

مؤلف كتاب ))إيضاح أسرار علوم املقربني((

صفاته، نشأته، تلقيه:
فأما حممد بن عبداهلل فاملراد به مؤلف كتاب ))إيضاح أرسار علوم املقربني(()))، كان 
ولد  الشاسع،  والصيت  الواسع  اجلاه  له  ناسكًا،  عاماًل  وعاملًا  فاضاًل  إمامًا  السيد  هذا 
برتيم سنة )970هـ( ونشأ هبا وتلقى عن والده، وكان جده شيخ مؤلف ))العقد النبوي(( 
يف أمحد أباد، فاستدعاه فسافر إليه عام )989هـ( وتلقى عنه عددًا من العلوم، وملا توىف 
جده املذكور سنة )990هـ( قام هو مقام جده للنفع العام، وكان ينفق عىل من كان ينفق 
ومن  بسلطاهنا،  صلة  له  وكان  سورت  إىل  ارحتل  ثم  وحرضموت،  باهلند  جده  عليه 
سخائه أنه كان ينفق أكثر مما كان يتحمله فرتاكمت عليه الديون، وُقضيت عنه، وكانت 
مدهر)))  السيد  بالرتمجة  وأفرده  عظيم،  مشهد  هبا  وله  )١0٣١هـ(،  عام  بسورت   وفاته 
 كام ترجم له يف ))السلسلة العيدروسية(( و))املرشع((، و))مرآة الشموس((، و))عقد اجلواهر(( 
ومرص)))،  باهلند  مرارًا  ُطبع  ))اإليضاح((  وكتابه  احلموي،  أيضا  له  وترجم   و))الدرر((، 

كتاب جليل يف علم السلوك والتزكية، كان اإلمام احلداد يشيد به ويأمر طالبه بقراءته، كلام ختم واحد بدأ بقراءته   )١(
آخر . )من كالم احلبيب عبدالباري بن شيخ العيدروس خمطوط(.

هو السيد العالمة عبداهلل بن جعفر بن علوي مدهر، من علامء غيل با وزير والشحر، واستقر يف آخر حياته بمكة   )((
املكرمة، له العديد من املؤلفات، منها: قصيدته يف أنساب السادة العلويني. والتي رشحها الشيخ حممد بن عبداهلل 
باسودان، ثم أكملها اإلمام أمحد بن عيل اجلنيد برشح أسامه ))الروض املزهر يف رشح قصيدة مدهر((. تويف بمكة 

سنة )١١60هـ(.

وال زالت طباعته تتجدد وبحمد اهلل.  )٣(
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وله ذرية يف اهلند.

عقبــه )وترجمة ابنه عبدالرحمن(:
العيدروس،  شيخ[  ]بن  عبداهلل  بن  حممد  بن  عبدالرمحن)))  السيد  ابنه  عقبه  ومن 
ويلقب بـ )عبدالرمحن السقاف(، وكان فقيهًا صوفيًا ذكيًا نبيهًا متواضعًا، تاركًا للرئاسة، 

ولد برتيم )عام 98١هـ( ونشأ هبا .

بعض من شيـوخه:
أخذ عن علامء مدينة تريم، ومنهم الشيخ حممد بن حكم باقشري والشيخ عبدالرمحن 
زين  ]وعمه  العيدروس،  شيخ  بن  عبداهلل  الشيخ  وجده  الدين،  شهاب  بن  ]القايض[ 

العابدين[، وحممد بن إسامعيل بافضل، وغريهم، وبرع يف العلوم التي تلقاها يف أربعة 
عرش فنًا، وقام مقام عمه زين العابدين بمنصبه بعد وفاته.

تالميــذه:
س وانتفع ]به[ طلبة العلم، وخترج به الكثري؛ منهم: السيد أمحد بن عمر البيتي،  درَّ
والسيد سهل بن أمحد باحسن، والشيخ عبداهلل بن أيب بكر اخلطيب وغريهم، وكانت 

وفاته برتيم سنة )١05٣هـ())).

ترجمة اإلمام شيخ بن عبدالله مؤلف كتاب ))السلسلة العيدروسية((:
بن  شيخ  هو:  العيدروس  شيخ  بن  عبداهلل  برتيم  القبة  صاحب  أبناء  من  الثاين 

ينظر ترمجته يف ))املرشع((: صـ ١٣9.  )١(

وله – أي اإلمام عبدالرمحن السقاف - عدة أوالد، والعقب فيهم من ابنه عبداهلل الذي ولد برتيم عام )5)١0هـ(   )((

وُتوىف عام )١١07هـ(، وله ابن اسمه حممد كان صاحلًا متواضعًا، أشاد به اإلمام احلداد، ُتوىف برتيم عام )١١٣١هـ( 

عن ولد اسمه عيل زين العابدين املتوىف سنة )١١59( وهلم ذرية باهلند.
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))السلسلة  كتاب  مؤلف  هو  هذا  وشيخ  األكرب،  شيخ  بن  عبداهلل  بن  شيخ  بن  عبداهلل 
العيدروسية(())) وهو سيد جليل عامل فاضل.

نشأته وحتصيله:
ولد برتيم سنة )99٣هـ( ونشأ هبا، وبذل وسعه يف حتصيل العلوم، ورحل إىل الشحر، 
واهلند  عدن،  إىل  أيضًا  ورحل  علامئها،  عن  وأخذ  )١0١6هـ(  عام  واحلرمني   واليمن، 
عام )0)١0هـ( واتصل بالوزير عنرب والسلطان برهان نظام شاه، والسلطان عادل شاه، 

وانتفع به خلق كثري، وكان سخيًا سمحًا.

مؤلفاته ووفاته:
ألف ُكتبًا منها: ))السلسلة العيدروسية(( يف ثالثة جملدات)))، ثم رحل إىل دولة أباد 
)باهلند( وفيها الوزير فتح خان ابن امللك عنرب، وتويف هبا وذلك سنة )١04١هـ(، وأفرده 

))مرآة  وكتاب  الروي((  ))املـرشع  كتاب  يف  أيضًا  له  وترجم  باشعبان)))،  عمر  بالرتمجة 
الشموس(( وكتاب ))عقد اجلواهر والدرر((.

أوالده:
برباط  تويف  األول  عبداهلل  أما  عبداهلل،  اسمه  منهام  واحد  كل  ]معقبان[  ابنان  وله 
عبداهلل  اإلمام  به  فاملراد  الثاين  عبداهلل  وأما  ]قليل[،  وله عقب  )١090هـ(  الزبيدي سنة 

صاحب الشحر.

االسم احلقيقي هلذا الكتاب ))الطراز املعلم والرس امللهم(( واشتهر بـ))السلسلة العيدروسية((.  )١(

ومن مؤلفاته أيضًا: كتاب عجيب اسمه ))نصيحة امللوك(( )خمطوط(.  )((

اإلمام عمر بن حممد بن حممد بن عبداهلادي بن عبداهلل بلحاج باشعبان، ويقصد به كتابه املسمى ))عطر العروس   )٣(

يف مناقب احلبيب شيخ بن عبداهلل العيدروس((. ينظر ترمجته يف ))صلة األهل(( )مطبوع(: صـ 6))هـ.
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ترجمة اإلمام عبدالله بن شيخ بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله بن 
شيخ بن عبدالله العيدروس األكبر )صاحب الشحر())):

شيخ  بن  عبداهلل  بن  شيخ  بن  عبداهلل  بن  شيخ[  بن  ]عبداهلل  العظيم  اإلمام   هو 
ابن عبداهلل العيدروس األكرب، )املعروف بعبداهلل بن شيخ صاحب الشحر(، ولد السيد 
)7)١0هـ(، وكان إمامًا فاضاًل وعاملًا عاماًل، وكانت وفاته سنة  عبداهلل هذا برتيم سنة 

)١076هـ()))، ترجم له يف ))املرشع(( و))مرآة الشموس((، وله ستة بنني:

شيخ مل يذكر له عقب.) )

وحسني عقبه بالصري.( )

وأمحد له عقب قرب سورت.( ٣

وأيب بكر له ابن واحد هو حممد.( 4

وعمر جد آل ابن عمر بالشحر، ومنهم السيد شيخ بن عمر سيد لطيف عفيف ( 5
 مكفوف البـرص، تويف بالشحر بعد سنة )١٣07هـ(، وممن عرفناه بالشحر من 
وأوالده،  العيدروس  عبداهلل  بن  زين  السيد  العيدروس:  بن شيخ  عبداهلل  آل 

كانت وفاته منذ عهد قريب.

هذه السلسلة هي العمود الفقري أو العمود النََّسبي آلل العيدروس من آل عبداهلل بن شيخ كام سامها املؤلف، يظهر   )١(

لنا أسامء العبادلة األربعة والشيوخ الثالثة، وُيطلق عىل اسم عبداهلل بن شيخ األول وباعتبار اسم شيخ: }عبداهلل ابن 

شيخ األكرب{ وعىل الثاين: }عبداهلل بن شيخ األوسط{ وعىل الثالث وهو املرتجم له: }عبداهلل بن شيخ األصغر{وهذه 

التسمية من حيث األقدمية التارخيية وإال فكلهم كبار، واإلمام عبداهلل بن شيخ صاحب الشحر هذا ترجم له يف 

))))املرشع((: )/١77، وأفرده بالرتمجة مؤخرًا حفيده السيد علوي بن عبداهلل بن حسني العيدروس، جزاه اهلل خري 

اجلزاء يف كتاب حتت الطبع بعنوان: منن القدوس يف ترمجة اإلمام عبداهلل بن شيخ بن عبداهلل بن شيخ العيدروس.

الصحيح يف وفاته أهنا كانت يف شهر ذي القعدة عام ))١07هـ( أو )١07٣هـ(، وليست )١076هـ( كام قاهلا هنا   )((

ناقال عن تعليقات السيد ضياء ابن شهاب يف ))شمس الظهرية((. ينظر ))الشجرة((: ١/8 .
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السيد ( 6 هو  الشحر  صاحب  العيدروس  عبداهلل  السيد  أوالد  من  والسادس 
حممد))) بن عبداهلل، جد آل عبداهلل بن جعفر، وآل زين بن حممد))) بن جعفر، 
وآل أيب بكر بن حممد بن جعفر بالرملة؛ أي: القرية الواقعة جنويب مدينة تريم 

)وتعترب( من ضواحيها.

عبداهلل  آل  أن  ستعرفون  العيدروس  شيخ  بن  عبداهلل  آل  أنساب  من  سقناه   ومما 
ابن شيخ الذين هم بالشحر والذين هم بالرملة تتصل أنساهبم بالعبادلة األربعة الذين 
 قلنا عنهم، والثالثة الشيوخ هم العمود النسبي لسلسلة أنساب آل عبداهلل بن شيخ))). 
أما آل عبداهلل بن شيخ الساكنني بسحيل تريم فإنام ينتسبون إىل ثالثة من العبادلة فقط))).

ترجمة السيد صادق بن زين العابدين العيدروس، بالرملة:
العابدين  زين  بن  صادق  السيد  بالرملة  شيخ  بن  عبداهلل  آل  السادة  أفذاذ   ومن 
ابن حممد بن جعفر بن حممد بن عبداهلل صاحب الشحر بن شيخ صاحب ))السلسلة(( ابن 
عبداهلل صاحب القبة الغربية برتيم بن شيخ صاحب ))العقد النبوي(( بن عبداهلل بن شيخ 
العيدروس - املقبور حتت سقيفة الفقيه - ابن شيخ بن عبداهلل - املقبور حتت السقيفة 
أيضا - ابن عبداهلل العيدروس األكرب، كان السيد صادق املذكور رشيفًا متواضعًا فاضاًل، 

أحد مناصب آل العيدروس، تويف برتيم سنة )80)١هـ(.

)صاحب الشحر أيضا الذين مل يذكروا هنا( عبدالقادر  )عيدروس(، ومن أبناء اإلمام عبداهلل بن شيخ  ويلقب بـ   )١(

منقرض عن بنات، وسقاف له ابن اسمه شيخ منقرضة ذريته أيضا.

حممد بن جعفر هذا أحد أفذاذ الساده آل عبداهلل بن شيخ كان صاحلًا عارفًا، ُتويف برتيم عام )١١9٣هـ( ومن ذريته   )((

برتيم اآلن )١4٣8هـ( غري السادة الـ )زين بن صادق(، السادة آل العيدروس )آل ابن هود( الساكنني بنويدرة تريم.

فياهلا من مزية.  )٣(

وآل العيدروس الصليبية برتيم والسويري ينتسبون إىل اثنني، أما بقية آل العيدروس والذين ينتسبون إىل كل من   )4(

الشيخني علوي وحسني ابني عبداهلل العيدروس األكرب فينتسبون إىل واحد منهم؛ وهو عبداهلل العيدروس األكرب.
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ترجمة السيد زين بن صادق العيدروس، صاحب مسجد الرملة:
وهو )أي السيد صادق السابق الذكر( والد السيد زين بن صادق بن زين إىل آخر 
السادة  مناصب  أحد  وهو  فاضاًل،  رشيفًا  رجاًل  هذا  زين  السيد  وكان  والده،  نسب 
العيدروس يف ذلك العهد، وله دربة يف اإلصالح بني محلة السالح )من( القبائل املجاورة، 
وله وجاهة عندهم ال خيالفون ما يأمرهم به، وهلم فيه االعتقاد التام السيام آل شيبان، 
بل  السالح،  محلة  القبائل  من  وغريهم  العوامر  قبائل  من  مكناف  وآل  براهم  آل  وكذا 
وله ميزة بني السادة العلويني من آل العيدروس وغريهم، وال ترد كلمته بل حتمل عىل 

القبول يف كل حال.

وكان ميالده برتيم ووفاته هبا يف رمضان سنة )٣)١٣هـ(، ودفن يف قبة جده )الشيخ( 
عبداهلل بن شيخ )األوسط( العيدروس، وله ذرية مباركة برتيم والرملة وغريها.

أوالده:
وأنا أعرف من أوالده السيد حسني، والسيد سعيد)))، والسيد عمر))(، وأسمع من 

أوالده أيضًا السيد جعفر والسيد عبداهلل))). 

اسمه مصطفى ويلقب بسعيد، خلف ابنني؛ مها أمحد )ت ١٣89هـ(، وزين )ت ١4٣6هـ(.  )١(

كام أن عمر بن زين بن صادق وحسني بن زين بن صادق هلام ذرية باقية يف الرملة وغريها، وقد قام السيد عبداهلل   )((

ابن عمر بن زين بن صادق العيدروس وأبناؤه مشكورين ببناء معهد العيدروس للقراءات بمدينة تريم والنفقة 

عليه، ُافتتح يف شوال عام )5)١4هـ( فجزاهم اهلل خري اجلزاء.

ومن أوالد السيد زين بن صادق العيدروس أيضًا السيد حممد)عيديد(، وعبدالقادر هلم عقب يف إندونيسيا )وسامل   )٣(

وصادق( ليس هلم عقب.

ومن شيبان السادة العيدروس برملة تريم يف الوقت املتأخر السيد صادق بن حممد بن عبداهلل بن زين ُتويف يف صفر 

عام )١4٣6هـ(، وله أخوان؛ مها السيد جعفر والسيد عبداهلل، يف مدينة جدة وهلم ذرية مباركة يف الرملة ويف جده.
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ترجمة السيد عبدالقادر بن محسن بن عبدالله بن زين بن صادق العيدروس:
عبداهلل  بن  حمسن  بن  عبدالقادر  السيد  برتيم  اليوم  املوجودين  أحفاده  من  إن   كام 
ابن زين بن صادق .... إلخ، والسيد عبدالقادر هذا رجل فاضل متواضع حافظ لكتاب 
اهلل ]تعاىل[ حفظًا قويًا، ال يزال يتلوه يف كل أوان، ال ينفك عن حضور املجالس الدينية 
َوح والغدوات؛ حلضور الدروس الصوفية، وله النغم احلسن بتالوة القرآن الكريم،  والرُّ
مع النشاط والقوة عىل األعامل البدنية، وقد شارك يف مزاولة األعامل الشديدة يف بناية 
سيد  من  له  فيا  واحلديد،  باإلسمنت  بالصبات  سقفه  يف  باألخص  الرشيفني،  احلرمني 
حشيم، وله أوالد مشهورون بالرب والتقوى والصالح وغري ذلك من حماسن الصفات، 

أبقاهم اهلل لنا ]وله[ عونًا يف كل ما يطلبه منهم))).

                  

السادة  قبة  داخل  ودفن  )9)١4هـ(،  عام  من  احلجة  ذي  شهر  من   (0 اخلميس  ليلة  هذا  عبدالقادر  السيد  ُتويف   )١( 
)١٣4٣هـ(، وله ثالثة أخوة؛ هم: عبداهلل وصالح وسامل  آل عبداهلل بن شيخ، وكانت والدته يف رجب من عام 
يلقب بـ )هود( والد السيدين عيدروس وأيب بكر برتيم، وخلف – ؛ أي: السيد عبدالقادر - من األوالد أربعة: 
حممد وشيخ وعبداهلل وأمحد، وهو - أي؛ السيد عبدالقادر - اجلد األول للولد حسني بن شيخ بن عبدالقادر الذي 

ساعدين يف إخراج هذا الكتاب فجزاه اهلل خريًا.
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ترمجة اإلمام السيد علي زين العابدين

االبن الثالث من أبناء اإلمام عبداهلل بن شيخ صاحب القبة

شيخ  بن  عبداهلل  اإلمام  أبناء  من  الثالث  االبن  مناقب  من  يشء  ذكر  إىل  ونرجع 
صاحب القبة الغربية برتيم، الذي هو الشيخ اإلمام ابن الرجال الكرام السيد عيل زين 
العابدين بن عبداهلل املذكور، وُيعرف السيد زين العابدين بالنقيب؛ أي: املتويل ملشيخة 
والصفوة  املجتهدين،  واألئمة  العاملني،  العلامء  من  السيد  هذا  وكان  العلوية،  السادة 
املخلصني، واجلهابذة املربزين، ذو الشامئل الرضية واألخالق احلسنة املرضية، كان ذا 

فضل شاسع، وصيت وجاه واسع.

مولده ونشأته وبعض شيوخه:
ولد برتيم سنة )984هـ( ونشأ هبا، وأخذ عن أساتذة أعالم منهم:

عقيل،  بن  حممد  بن  عبدالرمحن  والسيد  بافضل،  حسني  بن  زين  والشيخ  والده، 
والشيخ حممد بن إسامعيل بافضل، والسيد حممد بن عبداهلل بروم .

بعض من تالميذه:
خترج به مجاعة من العلامء منهم: ابنه جعفر الصادق، والسيد عبدالرمحن السقاف 
الغصن،  عبداهلل  بن  حسني  والسيد  العيدروس،  أمحد  بن  عبداهلل  والسيد  العيدروس، 

والشيخ أمحد بن عبداهلل بافضل السودي.
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جانب من نشاطه االجتماعي والسياسي: 
وقد سبق أن صاحب الرتمجة هذا توىل النقابة عىل العلويني؛ ألنه كان خبريًا بأمور 
كثرية وعلوم خمتلفة كالزراعة والطب، وكان السلطان عبداهلل بن عمر الكثريي يعتمد 
بالرأي  ِكثرِي  آل  دولة  عن  الدفاع  عىل  حريصًا  وكان  ]مستشار[؛  البالد  أمور  يف  عليه 
والتدبري واملكاتبات، وكان رسيًا جوادًا ذا وجاهة؛ خيدم العباد ويسعف املحتاج، ندي 
الكف، يقف بجانب املظلوم واملنكود))) احلظ؛ فله منن عظيمة عىل أعناق الناس، وإذا 
وقع أحد يف بلية بادر إىل دفع األذى، وإذا ابتيل شخص بيشء من فساد أو ظلم سارع 
إىل نجدته وختليصه منها بكل وسيلة، وملا استوىل إمام ]الزيدية[ احلسن بن القاسم عىل 
]إقليم[ اليمن؛ كتب لسلطان حرضموت وأعياهنا كتبًا يدعوهم إىل ]طاعته وحيذرهم من 

خمالفته[؛ فكان النقيب عيل زين العابدين هذا ممن أجاب ]عىل[ خطابه يف رسالة مطولة 
بليغة ال نطيل بذكرها))).

وفاتــــــه:
كانت وفاة هذا السيد برتيم يوم األحد يف 5) مجادى اآلخرة سنة )١040هـ()))، وُقرب 
داخل قبة جده عبداهلل بن شيخ، وحرض الناس من كل صوب جنازته والصالة عليه، وصىل 

عليه ابن أخيه عبدالرمحن امللقب بالسقاف اآلنف الذكر ابن حممد بن عبداهلل العيدروس.

عقبه ومن ينتسب إليه من السادة آل عبدالله بن شيخ: 
شيخ  بن  عبداهلل  آل  السادة  إليه  باالنتساب  خيتص  هذا؛  العابدين  زين  السيد  إن 

من النكد: تعس احلظ.  )١(

))املرشع الروي((: )/4)) - 6)) يف أثناء ترمجة السيد عيل زين العابدين هذا.  )((

يف ))املرشع(( و))الشجرة العلوية(( كانت وفاته عام )١04١هـ(، وُقرب مالصقًا )من الوسط( للجدار القبيل من قبة   )٣(

والده اإلمام عبداهلل بن شيخ العيدروس برتيم .
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القبة  صاحب  بعبداهلل  واالتصال  باالنتساب  به  ويتوصلون  تريم،  بسحيل  هم  الذين 
الغربية بمقربة تريم فمن بعده صاعدًا.

أوالده:
وللسيد عيل زين العابدين هذا أربعة أوالد؛ ثالثة انقرض عقبهم)))، وأعقب منهم 

واحد وهم:

األخيار . ١ العلامء  من  كان  فاضل،  سيد  وهو  العابدين:  زين  عيل  بن  الصادق  جعفر 
والسادة النجباء األبرار، ُولد برتيم سنة )980هـ( وتويف بسورت سنة )١05٣هـ(، 

)وليس له عقب يذكر())).

عبداهلل ويلقب بالباهر، وقد انقرض.. )

حسن مات صغريًا، وانقرض.. ٣

حممد املصطفى )وإليك ترمجته وترمجة بعض فروعه(.. 4

ترجمة السيد محمد املصطفى بن علي زين العابدين:
هو ]السيد[ حممد املصطفى بن عيل زين العابدين بن عبداهلل بن شيخ العيدروس 

وهبذا السيد يتصل نسب آل عبداهلل بن شيخ الذين بسحيل تريم.

ومن هنا نعلم أن هؤالء ليس هلم اتصال نسبًا بآل عبداهلل بن شيخ الذين بالشحر 
]بن شيخ  عبداهلل  الثالث يف جدهم  الفخايذ  أنساب هذه  تتصل  وإنام  بالرملة،  والذين 

األوسط[ العيدروس صاحب القبة الغربية الذي قلنا عنه: إنه تويف يف الصالة.

تم إدراج يف هذه اجلملة وتقديم وتأخري عىل ما هو يف األصل؛ ليسهل املعنى للقارئ.  )١(

يف تاريخ والدته ووفاته خطأ، نقله املؤلف من تعليقات السيد ضياء يف ))شمس الظهرية((، والصحيح كام يف ترمجة   )((

باهلند، ترجم له صاحب  )١064هـ(  )997هـ( ووفاته عام  الشجرة وغريها أن والدته كانت عام  السيد يف  هذا 

))املرشع الروي(( وصاحب ))مرآة الشموس((.
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يف  كأبيه  وكان  فاضاًل،  رشيفًا  العابدين  زين  عيل  بن  املصطفى  حممد  السيد  وكان 
زين  ابنه  من  صلته  وكان  والده،  بعد  النقابة  توىل  والسامحة،  والبذل  واجلود  الفضل 
العابدين الثاين اآليت ذكره مبلغ عرشين ألفًا، وكان ينفق الكل، بحيث جتيء الثانية وقد 

تديَّن مثلها  ، ُولد برتيم وتويف هبا يف شوال سنة )١١0١هـ(.

ترجمة أوالد السيد محمد املصطفى بن علي زين العابدين:
وكان للسيد حممد املصطفى املذكور مخسة بنني: جعفر ]الصادق[، وعبداهلل الباهر، 
وزين العابدين، وعبدالرمحن، هؤالء األربعة انقرضوا والعقب يف أخيهم اخلامس شيخ.

ترجمة جعفر الصادق )الثاني( بن محمد املصطفى بن زين العابدين:
وجعفر هذا يلقب بالصادق، وكان ميالده برتيم سنة )١084هـ(، وكان عاملًا وزعياًم 
من السادة النجباء واألفاضل واألولياء األماثل، زار احلرمني، ورحل إىل سورت، وله 
بسورت  تويف  القاصدين،  مأوى  منزله  كرياًم جوادًا،  يف كل مكان طالب، وكان سيدًا 
سنة ))١١4هـ(، ودفن يف صحن داره، وله مؤلفات منها: ))كشف الوهم عام غمض عن 
الفهم((، و))معراج احلقيقة رشح عىل موشح للعالمة السيد أيب بكر )العدين( بن عبداهلل 
العيدروس((، و))الفتح القدويس يف النظم العيدرويس((، و))عرض الآليل(( رشح إحدى 

قصائد الشيخ عمر باخمرمة، وغري ذلك من مؤلفاته النافعة.

ترجمة السيد عبدالله الباهر بن محمد املصطفى العيدروس:
والثاين أخوه عبداهلل الذي يلقب بالباهر بن حممد املصطفى بن عيل زين العابدين، 
كان سيدًا فاضاًل ووليًا زاهدًا، أفرد ترمجته صاحب ))مرآة الشموس(()))، وكانت وفاته 
العيدروس،  شيخ  بن  عبداهلل  جده  قبة  يف  ودفن  )7)١١هـ(،  أو  )8)١١هـ(  سنة  برتيم 

يعني به سبطه اإلمام عبدالرمحن بن مصطفى بكتاب أسامه: ))صدق الوفاء يف أخبار اجلد عبداهلل بن مصطفى((.  )١(
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وُنبش قربه وقريبًا دفن )فيه( السيد الفاضل حممد بن عبدالباري العيدروس))).

ترجمة السيد علي زين العابدين )الثاني( بن محمد املصطفى:
بن  عبداهلل  بن  العابدين  زين  عيل  بن  املصطفى  حممد  السيد  أبناء  من  و)الثالث( 
شيخ العيدروس فهو عيل زين العابدين الثاين بن حممد املصطفى بن عيل زين العابدين 
األول، االبن الثالث من أبناء اإلمام عبداهلل بن شيخ صاحب القبة بن عبداهلل ]بن شيخ[ 

العيدروس. 

بعض من صفاته:
الرجال  وكّمل  العاملني  العلامء  من  وكان  مرموقة،  شخصية  ذا  السيد  هذا  كان 
املهتدين، سخيًا كرياًم، وقد سبق يف ترمجة والده أن صلته لوالده املذكور عرشون ألفًا، 

وكان يغيث املحتاجني، ويوايس األيتام واألرامل وغريهم.

ورحل إىل سورت باهلند، والزم السيد العالمة عيل بن عبداهلل بن أمحد ]بن حسني 
الصليبية[ العيدروس متلقيًا عنه، وتزوج بنت أمري املدينة.

عودته إلى ترمي:
عظياًم،  استقباالً  تريم  فاستقبلته  هو وأرسته،  تريم  إىل  عاد  برتيم؛  والده  تويف  وملا 
وانقطع إىل احلبيب اإلمام عبداهلل بن علوي بن حممد احلداد، وشاد املساجد والسقايات 
املسبلة، وأوقف عليها نخاًل، وأعتق األرقاء واإلماء، وأوقف هلم أوقافًا تكفي ملعاشهم 
مدى احلياة، وقد مدحه كثري من العلامء والشعراء؛ منهم: تاج الدين املنويف بمكة املكرمة، 

وقع مبحث ما بني السيد العالمة مؤلف األصل من هذا الكتاب احلبيب عمر بن علوي الكاف وبني السيد العالمة   )١(

السيد حييى بن أمحد العيدروس حول من هو الذي نبش له قرب عبداهلل الباهر هذا؛ هل هو احلبيب عبدالباري بن 

شيخ العيدروس أو ابنه حممد؟  جتدها يف استطرادات هذا الكتاب الذي ألفه احلبيب عمر بن علوي نفسه، وأسامه 

))مواهب امللك القدوس يف مالحظات العالمة حييى بن أمحد العيدروس(( )خمطوط(.
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وهاجر إىل دوعن، ومكث هبا نحو سنتني، ثم عاد إىل تريم بإشارة شيخه اإلمام عبداهلل 
]بن علوي احلداد[.

ما يؤثر عنه: 
بيت  يف  يعقد  كان  واألضحى  الفطر  بعيدي  التهنئة  جملس  ]أن[  عنه  يؤثر   ومما 
إىل  أتوا  فلام  ]وصوب[،  حدب  كل  من  إليه  يأتون  تريم  بسحيل  شيخ)))  بن  عبداهلل  آل 
السيد زين هذا ]يف[ مقام آل عبداهلل بن شيخ بعد موت والده، قال: ما كان ينبغي أن يعقد 
العواد إال يف بيت شيخنا اإلمام احلداد الذي كان أهاًل له؛ إذ ال ينبغي ألحد أن يتقدم 
عليه يف هذه املجتمعات وال تعقد إال يف بيته، فسار الناس كلهم إىل احلاوي يف يوم العواد 

ويقدمهم احلبيب زين العابدين هذا. 

كالم احلبيب اإلمام علوي بن عبدالله ابن شهاب عنه:
عادات  من  أنه  بن شهاب  عبداهلل  بن  اإلمام علوي  احلبيب  من  مما سمعناه  وكان 
األسالف ]من[ آل أيب علوي إذا أكمل أحد أوالدهم تالوة القرآن العزيز يعقدون جملسًا 
يف مسجد آل أيب علوي برتيم؛ احتفاالً لذلك الولد بقراءته بعضًا من آيات القرآن يف ذلك 
املسجد، وكانت العادة أن جيلس ذلك الولد أمام منصب آل العيدروس يف مكان معني من 
 ذلك املسجد)))، هكذا كانت هذه العادة، واتفق أن للسيد زين العابدين املذكور ]ابن أٍخ[ 
العابدين املذكور أن يعقد جملسًا يف ذلك املسجد  السيد زين  أراد  الكريم،  القرآن  ختم 
لالحتفال بقراءة ذلك الولد اآليات املعهودة؛ تربكًا باملسجد واتباعًا ملا جرى ]من[ عادة 
السلف الصالح يف مثل هذا، لكنه عزم عىل أن ال يقرأ ذلك الولد إال أمام اإلمام احلداد 

وذلك باعتبار أن نقابة العلويني عندهم يف ذلك الوقت؛ إضافة ما هلم من علم وفضل وأيادي عىل أهل البلد.  )١(

جملس منصب آل عبداهلل بن شيخ العيدروس هو مكان العود الذي يتوسط مسجد با علوي )ويطلق عليه مكان   )((

النقيب(، وهذه العادة ثابتة إىل يومنا هذا.
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ال منصب العيدروس؛ ملا عنده من التبجيل والتعظيم للحبيب احلداد، وملا كان له من 
املكانة عنده، فلام علم آل العيدروس بذلك وكانوا جمتمعني يف مسجد العيدروس برتيم، 
وكان من عادهتم اجتامعهم يف ذلك املسجد، فلام أرادوا دخول مسجد باعلوي وعلموا 
بام عزم عليه اإلمام زين العابدين رجعوا من حتت املسجد وانرصفوا حنقًا، وكانت قراءة 

الولد أمام ]اإلمام[ احلداد.

طاعته لشيخه:
املذكور،  إليه شيخه  به  ما يشري  العابدين ممتثاًل ومطواعًا يف كل  السيد زين  وكان 
وكان مما أشار له به عامرة وجتديد املسجد الذي بقرب قبة قرب اإلمام حممد - صاحب 
الصومعة - بن علوي بن عبيداهلل بن أمحد بن عيسى، وكانت وفاة السيد زين العابدين 

هذا يف ليلة املعراج 7) رجب سنة )١١٣6هـ(.

ترجمة اإلمام شيخ بن محمد املصطفى:
بن  عبداهلل  بن  العابدين  زين  عيل  بن  املصطفى  حممد  السيد  أبناء  من  واخلامس))) 
برتيم  )١090هـ(  ولد   املصطفى،  حممد  بن  شيخ  اإلمام  هو:  ]العيدروس[  شيخ 
وتربى يف أحضان العلم، راضعًا أفاريق))) املعارف يف حياة ناعمة، ورحل إىل اهلند وأخذ 
السيد شيخ بن حممد ابن شهاب))) والعالمة  عن علامئها، وملا تويف رثاه الشعراء منهم 
عبداهلل  جده  قبة  يف  وُقرِب  برتيم،  )١١57هـ(  سنة  وفاته  وكانت  هارون،  با   عبدالرمحن 

ابن شيخ وانحرص عقب أبيه فيه. وله أربعة بنني )هم(: 

مل يذكر الرابع؛ وهو عبدالرمحن فنبهنا هنا.  )١(

هكذا يف األصل ولعلها أفانني.  )((

أحد علامء مدينة تريم، ُتويف سنة )١١7٣هـ( وهو والد العالمة عيل بن شيخ ابن شهاب املتوىف سنة 0٣)١هـ، أحد   )٣(

جامعي شجرة أنساب آل باعلوي.
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صادق انقرض.. ١

وأمحد عقبه بأرض املاليو، تويف )برتيم( سنة )١١١6هـ())).. )

عيدروس.. ٣

ومصطفى: كان من الرجال األفاضل والفحول األماثل، ولد برتيم سنة )١١١0هـ( . 4
وتويف هبا سنة )١١64هـ(، وُقرِب يف قبة جده )احلبيب( عبداهلل بن شيخ))).

ترجمة العالمة عبدالرحمن بن مصطفى بن شيخ العيدروس املعروف 
بـ »عيدروس مصر«:

 وهو - أي: مصطفى اآلنف الذكر - والد اإلمام العالمة عبدالرمحن بن مصطفى
ابن شيخ العيدروس، املعروف بعيدروس مرص املولود برتيم سنة )١١٣5هـ( أو )١١٣6هـ(، 

وأمه الرشيفة فاطمة بنت السيد عبداهلل الباهر العيدروس اآلنف الذكر.

تلقيــــه وشيوخــه:
وقد تلقى علومه وآدابه هبا عن أكابر العلامء؛ )منهم يف تريم( جده العالمة شيخ بن 
مصطفى، والعالمة عبدالرمحن بن عبداهلل بلفقيه صاحب مسجد الزهرة برتيم، والسيد 
شيخ بن جعفر باعبود، والسيد عبداهلل بن جعفر مدهر، وكان موهوبًا وهو يف رشخ))) 

شبابه، فصار يف عداد العلامء النبغاء حتى صار أوحد علامء وقته.

رحالتـــــــه:
ورحل إىل كثري من األقطار؛ ]فرحل[ إىل اهلند واحلجاز ومـرص وفلسطني وسوريا 

هكذا يف األصل، واألصح أنه ُتويف سنة )١١64هـ(، ترجم له ابن أخيه السيد عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس   )١(

يف كتاب ))مرآة الشموس(( )خمطوط( صـ ١4 .

ترجم له ابنه عبدالرمحن يف ))مرآة الشموس(( )خمطوط( صـ ١١ .  )((

أي: عنفوان الشباب أو أوله؛ ملا يف تلك املرحلة من نشاط.  )٣(



أغلى الدروس .. لربط الخلف بالسلف من آل العيدروس 72

وتركيا واليونان، ويف مرص طاف أنحاء الصعيد ودمياط ثامن مرات وانتقل هو وأرسته 
إىل مرص عام )١١74هـ(.

تالمـــــيذه:
بينهم: مفتي زبيد العالمة السيد عبدالرمحن بن  وله كثري من اآلخذين عنه، ومن 
مرتضـى  والسيد  األهدل،  مقبول  عمر  بن  حييى  بن  سليامن  والسيد  األهدل،  سليامن 

الزبيدي، والشيخ ]املؤرخ[ عبدالرمحن اجلربيت، وغريهم من علامء القاهرة.

ــف فيـــه: ما ُألِّ
فالسيد حممد مرتىض الزبيدي صاحب كتاب ))تاج العروس رشح القاموس(( مجع 
العيدروسية((، وكان  البضعة  بواسطة  القدوسية  ))النفحات  له سامه:  أسانيده يف كتاب 

للسيد عبدالرمحن الظهور التام بتلك الديار عند اخلاص والعام))).

من مـؤلفاتــــــــه:
بينها:  من  الثامنني؛  عىل  وقيل:  األربعني،  عىل  نافت  التي  الكثرية  التآليف  وله 
))مرآة الشموس((، و))قطف الزهور من روض املقوالت العرش((، و))الرقي إىل  كتاب 
الغرف من كالم السلف واخللف((، و))ذيل املرشع الروي((، و))نفحة اإلشارة يف معرفة 
االستعارة((، و))متن لطيف يف اسم اجلنس والعلم((، وغري هذه كثري ال نطيل هنا بذكرها، 

وبعض مؤلفاته رشحها بعض األفاضل من علامء مرص، وله ))ديوان شعر(( مطبوع.

أخـــواه وابنــــه:
وله أخوان: األول ]اسمه عبداهلل والثاين[ اسمه حسني بن مصطفى، ولد برتيم سنة 

كام أفرده ابنه مصطفى يف كتاب أسامه ))فتح املهيمن القدوس(( )خمطوط( توجد نسخة ناقصة منه يف مكتبة احلبيب   )١(

عيدروس بن عمر احلبيش.
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واحلشمة)))  واحللم  بالعلم  يوصف  ممن  وكان  )00)١هـ(،  سنة  هبا  وتويف  )١١5١هـ(، 

وغري ذلك من الصفات احلسنة ]له عقب سيأيت ذكرهم[، كام إن للسيد عبدالرمحن ابنًا 
واحدًا اسمه مصطفى))) بن عبدالرمحن، كان إمامًا فاضاًل، له مؤلفات منها: كتاب ))فتح 
مات  العيدروس((،  مصطفى  بن  عبدالرمحن  السيد  والده  مناقب  يف  القدوس  املهيمن 
بمصـر منقرضًا من األوالد الذكور، ومل خيلف إال بنتًا واحدة، وبموته وانقراضه انقرض 

والده اإلمام عبدالرمحن بن مصطفى؛ ألنه ليس له من البنني سواه.

وفاتــــــــــــه:
وكانت وفاة اإلمام عبدالرمحن هذا بمرص سنة ))١١9هـ(، وقربه بمرص معروف))).

حكاية مشهورة منسوبة لإلمام عبدالرحمن بن مصطفى))):
ومما يؤثر عنه أنه اجتمع يف إحدى زياراته لرسول اهلل  باملدينة املنورة هو والسيد 
شيخ بن عبداهلل بن شيخ بافقيه املتوىف بالشحر سنة )١١86هـ(، والشيخ عمر بن عبداهلل 
باغريب، فاتفق الثالثة جتاه قرب رسول اهلل حممد بن عبداهلل  ، وتعاهدوا وتواثقوا باهلل 
عىل العمل بكل ما جاء يف ))بداية اهلداية(( لإلمام الغزايل عن صدق نية وحسن عزيمة، 
باغريب عصا!  قوة عزمهم عىل ذلك ظهر هلم عيانًا وأعطى  اهلل   فلام رأى رسول 
وقال )له(: اخرج هبا معك إىل حرضموت، وأعطى السيد شيخ بافقيه صحنًا! وقال له: 

احلشمة: االعتزاز بالنفس والرتفع عن األخالق الدنيئة.  )١(

له أيضًا ابن ثاين تويف صغريًا اسمه أمحد البدوي، ومصطفى هذا ُولد باحلجاز عام )١١7٣هـ( وتويف وهو شاب   )((

بمرص عام )١١99هـ(. ينظر: مقدمة ))العرف العاطر((: صـ ٣٣، الطبعة: األوىل؛ بتحقيق: منري با زهري.

بجانب مقام السيدة زينب بنت اإلمام عيل كرم اهلل وجهه بالقاهرة، وقربه ظاهر يزار إىل يومنا هذا.  )٣(

ذكر هذه القصة أكثر من واحد من العلامء وهي متداولة، ومن هؤالء العلامء: احلبيب أمحد بن حسن العطاس،   )4(

بن  حممد  بن  حسني  العالمة  عن  يروهيا  الكتاين؛  عبداحلي  واملحدث  العيدروس،  شيخ  بن  عبدالباري  واحلبيب 

حسني احلبيش. مقدمة حتقيق ))العرف العاطر(( لصاحب الرتمجة، بعناية: منري بن سامل با زهري.
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كلام جاء إليك ضيوف قدم هلم الطعام فيه؛ وسيتبارك هلم ذلك الطعام ويكفيهم ولو كثر 
عدُدهم بالٌغ ما بلغوا، وأعطى السيد عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس صاحب هذه 
الرتمجة سفينة))) )وقال له(: اذهب هبا معك إىل مرص، وكلام أشكلت عليك مسألة سئلت 

عنها فافتح هذه السفينة؛ فإنك جتد اجلواب فيها.

فكان كلام أشكلت عليه مسألة ُقدمت إليه عىل سبيل االمتحان له؛ فتح ))السفينة(( 
له ذلك احلسود ونزع منه  ويأخذ اجلواب، ومرة حتداه شخص كان حيسده عىل ذلك، فغفَّ
))السفينة((، فعمي عن اجلواب عن بعض ما قدم، فام كان من أمره إال إنه اعرتته حالة 

غاب فيها عن حواسه، فجعل يبتلع الرسج واألدوات التي يف ذلك املحل، يدخلها يف 
))السفينة(( واعتذر له، فقبل عذره ورجع إليه صحوه، وقال  فمه، فرد له ذلك الرجل 
هلم: اذهبوا إىل مكان كذا؛ فإنكم ستجدون تلك الـرسج وتلك األدوات فيه، فوجدوها 

فيه كام ذكر .

كاحلبيب  الشيبان؛  من  واحد  غرُي  يل  حكاها  ]مثلام[  لكم  رويتها  احلكاية  وهذه 
عبدالباري بن شيخ العيدروس وغريه من شيوخنا األعالم.

ذكر السيد عيدروس بن شيخ بن محمد املصطفى:
زين  بن  املصطفى  بن حممد  بن شيخ  عيدروس  العظيم  السيد  ذكر  معنا  بقي  وقد 
العابدين، وعيدروس هذا هو الرابع من أبناء السيد شيخ بن مصطفى، وهو من فضالء 

آل عبداهلل بن شيخ وعلامئهم عقبه بسحيل تريم.

ترجمة السيد عيدروس بن محمد بن عيدروس بن شيخ:
بن  حممد  بن  عيدروس  وهو[  املتقدم  عيدروس  ]السيد  حفيد  فضالئهم  ومن 

يقال للكتاب متنوع املعلومات: سفينة؛ ملا حيويه من الفوائد املختلفة؛ كالسفينة املحملة بمختلف البضائع.  )١(
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عيدروس بن شيخ بن مصطفى العيدروس. 

صفاتــــه:
كان هذا السيد إمامًا فاضاًل عاملًا ناسكًا، يؤثر اخلمول واالنعزال، قليل الفضول 

كثري الذكر.

وفاتــــه:
توىف برتيم سنة )90)١هـ( وُقرِب يف قبة جده عبداهلل بن شيخ وهو والد احلبيب شيخ 
العيدروس  شيخ[  ]بن  عبدالباري  احلبيب  والد  هو  الذي  العيدروس،  عيدروس[  ]بن 

اآليت ذكره.

ترجمة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد:
سنة  شعبان  يف  هبا  وتويف  برتيم،  )60)١هـ(  سنة  عيدروس  بن  شيخ  السيد  ُولد 
واقتعد  أبعاده  سطعت  ]حتى  العلم،  يف  وترقى  أفاضل  علامء  عن  وتلقى  )١٣٣0هـ(، 

غاربه[))) وأم السيد شيخ هذا هي الشـريفة عائشة بنت عمر بن عبدالرمحن بافرج التي 
هي أم السيد اإلمام عيدروس بن علوي بن عبداهلل العيدروس؛ فهام أخوان ألم.

شيوخـــــه:
واحلبيب  الكاف،  عبداهلل  بن  حممد  بن  أمحد  السيد  ]العلوم[:  عنهم  أخذ  و]ممن[ 
العالمة عبداهلل بن عيدروس بن حممد  ابن شهاب، واإلمام   عبداهلل بن عيل بن عبداهلل 

ابن شهاب))) وغريهم.

هكذا ُكتبت هذه اجلملة، ولعل املعنى واهلل أعلم: انترش ذكره يف اآلفاق فلم يغرب.  )١(

هو والد احلبيب الداعي إىل اهلل علوي بن عبداهلل ابن شهاب؛ كان أكثر تدريسه بمدرسة آل عبداهلل بن شيخ )القبة(   )((

بالسحيل، املولود برتيم سنة )65)١هـ( املتوىف يف فلمباغ سنة )7)١٣هـ(. )حتفة األحباب((: صـ ١). 

وال يمنع كونه أصغر منه، ويف األصل قّدم تالميذه عىل شيوخه فليعلم.
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تالمـيـــذه:
تلقى عنه كثريون وخترجوا به؛ منهم: السيد حسني بن أمحد بن حممد الكاف، وأخوه 
أبوبكر بن أمحد، وأوالد السيد الويل/ عبداهلل بن عيل بن عبداهلل ابن شهاب؛ وهم عيل 
عيدروس  وإخوانه  عبدالباري  العالمة  ابنه  وكذا  وعمر،  وعبدالرمحن  وحممد  وأبوبكر 

ومصطفى وعبداهلل، وغري هؤالء ممن أخذوا عنه.

ترجمة اإلمام عبدالباري بن شيخ بن عيدروس العيدروس:
العالمة  اإلمام  أسنهم  أربعة،  البنني  من  العيدروس  عيدروس  بن  شيخ  وللسيد 
)90)١هـ(، وأمه الرشيفة نور بنت عبدالرمحن بن  املولود برتيم سنة  السيد عبدالباري 

عبداهلل عيديد.

حممد  بن  عيدروس  بن  شيخ  بن  عبدالباري  السيد  هو  فأقول(:  نسبه  )ونذكر 

شيخ  بن  عبداهلل  بن  العابدين  زين  عيل  بن  املصطفى  حممد  بن  شيخ  بن  عيدروس   ابن 
ابن عبداهلل بن شيخ بن الشيخ عبداهلل العيدروس األكرب بن أيب بكر السكران ... إلخ، 
وهو يف الطبقة السادسة والثالثني بالنسبة لرسد نسبه إىل احلبيب األعظم سيدنا حممد  . 

بعض من صفاته:
الذاكرة،  أنه حسن احلديث يف السلفيات قوي احلافظة، رسيع  من صفاته اجلليلة 
تريم  عظامء  أحد  والطارف)))،  املجد  تليد  بني  واجلامع  واملعارف،  العلوم  نديم  وهو 
وصوفيتها ومرشدهيا، وهو من الذين يذكر اهلل عند مشاهدهتم، وقد حباه اهلل من علوم 

الظاهر والباطن ما يعجز عنه الوصف والبيان، وكان  حيب من املالبس اخلرضاء.

التليد والطارف: القديم واحلديث.  )١(
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شيوخــــه:
تكرر أخذه وإلباسه عن احلبيب العالمة أمحد بن حسن العطاس؛ كام تكرر تردد 
احلبيب أمحد لزيارة بيتهم بسحيل تريم؛ لكونه من معاهدها العلمية. وله أشياخ كثريون 
منهم والده، والسيد العالمة احلبيب عبدالرمحن بن حممد املشهور، والسيد الويل الصويف 
احلبيب أمحد بن حممد الكاف، واحلبيب حممد بن إبراهيم بلفقيه، واحلبيب عيدروس بن 
يكثر عدهم  عمر احلبيش، واحلبيب عيل بن حممد بن حسني احلبيش، وغري هؤالء ممن 

ويعرس حرصهم.

كالمه وغوصه في املعاني القرآنية:
وتفسري  تأويل  يف  وخاصة  وجليلة،  بديعة  ومعان  نفيسة  درٌر  كالمه   من  مُجع 
بعض اآليات من كتاب اهلل؛ حيث أهلمه اهلل من غرائب املعاين، ودقائق الفهوم يف أرسار 

القرآن ما مل حيصل يف غريه من معارصيه))).

مجالس الروحة:
وكانت له جمالس جيلسها يف ُروحته))) املعتادة التي كان يقيمها عشية من كل يوم 
يف القبة التي بقرب مسجد )األبرار( عبداهلل بن شيخ بالسحيل، بل ويف ذلك املسجد يف 

يعتني حفيده إبراهيم بن عبدالباري بن حممد بن عبدالباري بن شيخ العيدروس، بتحقيق كالم جده الثاين صاحب   )١(

الرتمجة ويطبع قريبًا إن شاء اهلل، وجامع كالم احلبيب عبدالباري من تالميذه السيد حممد بن سقاف بن زين اهلادي 

يف كتاب أسامه ))هبجة النفوس يف بعض كالم احلبيب عبدالباري العيدروس((، والشيخ عبداهلل بن عوض الراقي 

بافضل يف كتاب أسامه ))فيض الكئوس يف بعض كالم احلبيب عبدالباري العيدروس((.

الَروحة: بفتح الراء وتنطق بالعامية بضمها؛ وهو جملس العلم الذي يعقد بعد العرص وهو مأخوذ من حديث النبي    )((

: ))غدوة ف سبيل اهلل أو روحة خري من الدنيا وما فيها(( رواه مسلم، وتعترب الُرَوح من منابع العلم يف تريم 

فقد كانت يف تريم تعقد سبع روح؛ منها روحة مسجد رسور، ومسجد املاس يف رمضان، والروحة املذكورة هنا، 
ويف مسجد نفيع باخِلليف، ويف بيت احلبيب عبدالرمحن املشهور.
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بعض األحيان، وحيرض تلك املجالس كثري من الناس، وهناك ُيقرأ قراءة متنوعة يف أنواع 
العلوم احلديثية أو الفقهية أو الصوفية.

اتصاله باحلبيب محمد بن حسن بن أحمد عيديد )ت 1361هـ(:
وله  خمابرات مع احلبيب حممد بن حسن بن أمحد عيديد ومرائي منامية تشهد 
وأوانه  وقته  نادرة  السيد  فهذا  وباجلملة  تعاىل،  اهلل  عند  العظمى  واملنزلة  القدر  بعلو  له 

وأعجوبة زمانه ومكانه.

وفاتـــــــه:
تويف برتيم يف ]٣ من شهر حمرم سنة ١٣58هـ[، وشيع جنازته ]وصىل عليه[ اجلم 
الغفري، ودفن يف قبة جده عبداهلل بن شيخ، ونبش له قرب عبداهلل الباهر العيدروس))). وله 
من األوالد ابنان حممد وأمحد وبنت واحدة، كام إن له ثالثة إخوة من أبيه، كلهم أجالء 
أمهم الرشيفة شيخة بنت احلبيب عبداهلل الزاهر املشهور، األول السيد عيدروس املتوىف 

بجاوة عام نيف وتسعني وثالثامئة وألف للهجرة النبوية ]والبقية سيذكرون الحقًا[.

ذكر السيد مصطفى بن شيخ بن عيدروس العيدروس:
املتوىف برتيم سنة  بن عيدروس[  ]بن شيخ  الشهم مصطفى  اجلليل  السيد  وثانيهم 

)١٣78هـ( واملقبور يف قبة جده عبداهلل بن شيخ مالصق قربه لقرب أبيه))).

شيخ  بن  عبدالباري  بن  أمحد  بن  حييى  والعالمة  الكاف  علوي  بن  عمر  العالمة  بني  الذي  املبحث  ذكر  تقدم   )١(
 العيدروس يف من هو الذي نبش له قرب عبداهلل الباهر هل هو العالمة عبدالباري بن شيخ - صاحب الرتمجة - 

أو إبنه حممد.
وخلَّف من األوالد أربعة: عبدالرمحن، وصادق، وحسن، وحسني. وهلام ذرية مباركة برتيم وغريها، وُدفن يف قربه   )((

ابنه صادق يف آخر ربيع األول عام ١)١4هـ .
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ترجمة احلبيب عبدالله بن شيخ بن عيدروس العيدروس:
ومن  مقامًا،  الثالثة سنا وأكربهم وأعال)هم(  احلبيب عبداهلل وهو أصغر  وثالثهم 
صفاته: أنه كان إمامًا فاضاًل، وعاملًا عاماًل ووليًا زاهدًا، ُولد برتيم عام )١٣١6هـ( ونشأ 

هبا وتربى بأبيه وحتت عناية أخيه اإلمام عبدالباري اآلنف الذكر.

شيوخـــه:
وكان ُجلُّ أخذه عن أخيه عبدالباري، كام إنه أخذ أيضًا عن كثري من علامء عرصه 
أمحد  اإلمام  والسيد  احلـبيش،  حممد  بن  عيل  كاحلبيب  وغريها،  تريم  من  دهره  وشيوخ 
بن حسن العطاس، واحلبيب حسني بن أمحد بن حممد الكاف، وأخيه أيب بكر بن أمحد، 
واإلمام العظيم احلبيب عبداهلل بن عيل ابن شهاب، واإلمام احلسن بن حممد بن إبراهيم 
سامل  بن  حممد  واحلبيب  العيدروس،  علوي  بن  عيدروس  بن  عبداهلل  واحلبيب  بلفقيه، 
الرسي، واحلبيب عيل بن عبدالرمحن املشهور مؤلف كتاب ))رشح الصدور((، واحلبيب 
علوي بن عبدالرمحن املشهور، واحلبيب عبداهلل بن عمر الشاطري، وغريهم من الرجال 

ل العلامء األعالم. الُكمَّ

ثم سافر إىل جاوه وأخذ عن بعض علامئها وأفاضل رجاهلا كاحلبيب حممد بن أمحد 
ابن حممد املحضار، واحلبيب عبداهلل بن حمسن العطاس، وغري هؤالء ممن يكثر عدهم 

ويعرس حرصهم من علامء جاوة وأوليائها.

زواجه بجاوه:
وبجاوه تزوج بنت السيد عبداهلل بن حسني من آل إسامعيل بن أمحد العيدروس، 
وارحتل هبا إىل حضـرموت، وسكن معها عند قبيلة أهلها من آل العيدروس آل إسامعيل 
بمدينة تاربه)))، ثم ملا ماتت رجع إىل تريم وقام بمنصب آبائه أتم قيام؛ وذلك بعد أن 

ومل ختلف منه، أما أم ابنه حممد املستور فهي فاطمة بنت عمر بن حسني املشهور .  )١(
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مات أخواه عبدالباري ومصطفى.

تدريســــــه:
وفتح مدرسة أهله الكائنة بسحيل تريم بجانب دورهم للتدريس هبا يف عشية كل 
يوم، وقراءة كتب سلفه من آل عبداهلل بن شيخ وغريهم، وكان حيضـر الدروس عنده 

كثري من السادة الفضالء واملشايخ النبالء.

أوصافـــــــه:
اه والده وأخوه اإلمام  وباجلملة فإنه سيد عظيم وجهبذ منيب، كيف ال؟! وقد غذَّ
املهتدين،  ]أهله[  وسبيل  املرسلني  سيد  طريق  به  وسلكا  باهلل  املعرفة  بلبان  عبدالباري 
ودرباه من صغره عىل التالوة واألدعية واألذكار يف العتم واألسحار، فكان  يلهج 
هبا يف املسجد، ويف طريقه إليه؛ وذلك قبل طلوع الفجر بساعتني، وكان مالزما للذكر 

املسمى: ذكر محلة العرش: باسم اهلل ريب اهلل، حسبي ... إلخ)١(.

رؤيــا ووصيـــة:
األبرار،  املسمى مسجد  االعتكاف يف مسجدهم  والده بمالزمة  أوصاه  قد  وكان 
له  يقول  أبيه  مع  له  وقعت  رؤيا  يف  عبدالباري  أخيه  بواسطة  له  جرت  الوصية  وهذه 
فيها: قل لعبداهلل: الزم مسجد األبرار ]واعتكف[ فيه وال تذهب إىل املساجد األخرى 

وسيحصل لك ما تريده.

وال زال  مثابرًا عىل العمل هبذه الوصية، ويعمل الروحة يف العشية يف القبة 
إىل أن شاخ وثقل وصار ال يستطيع املشـي)))، وبسبب ذلك جعل الروحة يف بيته وصار 

ذكر محلة العرش: "باسم اهلل، ريب اهلل، حسبي اهلل، توكلت عىل اهلل، اعتصمت باهلل، فوضت أمري إىل اهلل، ما شاء   )١(

اهلل، ال قوة إال باهلل" كام يف كالم احلبيب عبدالباري بن شيخ العيدروس املسمى بـ))فيض الكئوس((: صـ 56.

ملا ثقل كان خيرج إىل املسجد هيادى بني رجلني عدة سنوات.  )((
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الزائرون له يأتونه إىل بيته للقراءة بني يديه، ومل يزل كذلك إىل أن وافاه احلامم، وكانت 
وفاته عشية يوم األحد )الثالث عرش من شهر رجب ١40١هـ( وشيع جنازته وصىل عليه 

اجلم الغفري بإمامة ابنه حممد )املستور( ودفن بقبة جده عبداهلل بن شيخ.

عقبــــــــه:
وله من األوالد: ست بنات وابن واحد.

ترجمة السيد محمد املستور بن عبدالله بن شيخ العيدروس:
هو السيد األديب النجيب املتفنن األستاذ حممد امللقب باملستور املولود برتيم سنة 
)١٣49هـ( بارك اهلل فيه وجعل فيه ويف عقبه اخلري واليمن والربكة. وهو اآلن القائم بمقام 

 أبيه ومنصبه وخلفه علاًم وعماًل وقوالً وفعاًل وكان له العناية بمدرسة أهله - القبة - 
وبمسجدهم، وقد فتح املدرسة بعد أبيه ملن أراد من الطلبة أن يدرس فيها يف أي أنواع 
العلوم)))، وهو الذي يتوىل التدريس هبا يف كثري من األوقات السيام مساء يوم الثالثاء؛ 
التي مجعها الشيخ  القصائد السلفية  التي هي عبارة عن إنشاد  فإنه يعمل فيها احلضـرة 
عبداهلل باسودان، وكانت يف األصل للسيد عمر بن عبدالرمحن البار صاحب جالجل)))، 
إىل غري ذلك مما هلذا الولد املبارك من العناية بمقامات أهله املشهورين بالعلم والعمل 
والكرم وبإحياء معاملهم، كام له اليد الطوىل يف طلب العلم والتعليم واألخذ عن العلامء، 

فيا له من ولد بارك اهلل فيه ويف عقبه وأرسته))).

والتاريخ،  والرتاجم،  والتصوف،  واحلديث،  والسرية،  واحلديث،  العربية،  وعلوم  الفقه،  مثل:  املتداولة  العلوم   )١(

وجمموع كالم السلف.

جالجل: منطقة قرب مدينة الرياض بالعربية السعودية؛ ضمن حمافظة املجمعة، وعىل بعد ١80 كم من الرياض وعىل   )((

خط الطول 45، 9) ْ وخط العرض 5)، 4١ ْ وعىل ارتفاع 780م فوق سطح البحر، كان له هبا قرب ظاهر يزار.

بيته حوايل  قعد يف  بعدما  )١4٣4هـ(   الثاين من عام  ربيع  يوم اخلميس 5)  ُتوىف  احلال حتى  وظل عىل هذه   )٣(

السنتني، ودفن يف قرب عمه احلبيب عبدالباري بن شيخ العيدروس، وَخلَّف من األوالد: السيد عيدروس القائم  =
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ذكر السيد العالمة يحيى بن أحمد بن عبدالباري بن شيخ العيدروس:
وال ننسى ما البن عمه))) السيد العالمة حييى بن أمحد بن عبدالباري العيدروس 
من األيادي البيضاء، واملال اجلزيل الذي يبذله يف سبيل إحياء معامل أهله ومآثرهم من 
جيبه اخلاص؛ فإن رصفيات مصالح ذلك املسجد وتلك القبة من عنده، كام إنه يرسل 
الدراهم من جدة؛ لعمل الضيافات للطلبة الذين يدرسون يف القبة، وغريهم ممن يطلب 
العلم برتيم؛ ترغيبًا وحثًا هلم عىل الطلب وتفرحيًا هلم، كام إنه هو ووالده يعمالن الوالئم 
بجدة يف كل سنة لوجهاء تلك البالد واملغرتبني من حجاج وغريهم ينفقون املال الكثري 

)ألجل( ذلك.

آبائهم األقدمني آل عبداهلل بن شيخ، املعروفني  وهذه شنشنة))) فيهم ورثوها من 
بالكرم وإقراء الضيوف وإغاثة امللهوفني وقضاء دين املدينني)٣(.

بالكرم،  املشهورة  علوي  أيب  آل  قبائل  من  الثالث  القبائل  إحدى  هي  وقبيلتهم 
والثانية قبيلة آل احلداد، والثالثة قبيلة آل موىل خيلة.

          

بمقام أهله يف تراتيب وإمامة مسجد ومدرسة احلبيب عبداهلل بن شيخ العيدروس بمساعدة أخيه الولد النجيب   =

عيل االبن الثاين للسيد حممد املستور.

أي ابن ابن عم السيد حممد املستور املتقدم ذكره.  )١(

عادة غالبة وطبيعة.  )((

ُتويف السيد حييى بن أمحد العيدروس يف شهر ذي القعدة من عام )١4١9هـ( وهو يف جملس علم فيا هلا من خامتة   )٣(

، وقام ابنه عدنان بمقام والده يف بعض الدروس وإكرام الوافدين. حسنة 

كام أن من شيبان السادة آل عبداهلل بن شيخ من ذرية احلبيب عبدالباري يف وقتنا الراهن السيد زكريا بن حممد 

ابن عبدالباري بن شيخ العيدروس، وأخاه عبدالباري وابن عمه الثري السيد صالح بن أمحد شقيق السيد املرحوم 

حييى ويونس؛ أطال اهلل عمرهم وهم ساكنون اآلن )١4٣8هـ( يف مدينة الرياض.
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ذكر فرع آل زين العابدين

أحد فروع السادة آل عبداهلل بن شيخ العيدروس

ذكر السادة آل زين العابدين ذرية السيد حسني بن مصطفى بن شيخ 
العيدروس:

وبقي من أطراف الكالم عىل قبيلة آل عبد اهلل بن شيخ طرف: آل حممد وزين أبناء 
حسني بن مصطفى بن شيخ)))؛ فإن هلم ذرية مباركة.

ذكر السيد محمد بن )زين بن( حسني بن مصطفى بن شيخ بن مصطفى 
ابن علي زين العابدين بن عبدالله بن شيخ العيدروس:

ومن أفذاذهم السيد حممد بن زين )بن حسني بن مصطفى(؛ فإنه كان إمامًا فاضاًل 
وعاملًا عاماًل، له الصيت الشاسع واجلاه الواسع، حيضـر درسه )ببلد( ترنقانو نحو ألف 

من الناس.

للسيد حسني بن مصطفى أربعة بنني؛ هم:  )١(

حممد ُتويف بجاوه برتنقانو وله عقب، منهم: ابنه أمحد كان من العلامء األعالم املدرسني وليًا صاحلًا.. ١

شيخ له عقب.. )

زين العابدين وله ابن اسمه حممد، كان من العلامء العاملني وهو املذكور أعاله )وله عقب (.. ٣

أمحد كان سيدًا فاضاًل سليم حسن اخللق من حمفوظاته ))اإلرشاد(( يف الفقه و))ألفية ابن مالك((، ُتويف برتيم . 4

عن ولدين؛ مها: زين العابدين، وحسني الشيخ املذكورين يف هذا املؤلف.
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ترجمة حسني بن أحمد بن حسني بن مصطفى بن شيخ العيدروس 
املعروف بـ )حسني الشيخ(:

شيخ  بن  مصطفى  بن  حسني  بن  أمحد  بن  حسني  السيد  الفرع(  هذا  )أفذاذ  ومن 
ذكره  اآليت  العابدين  زين  السيد:  أخيه  وأم  أمه  الشيخ،  بحسني  املعروف  العيدروس، 

الشـريفة نور بنت عبدالرمحن بن حممد بن أيب بكر العيدروس.

صفــــــاته:
كان هذا السيد فقيهًا نحويًا أديبًا، له حظ وافر يف علوم اآللة))) واألدب واألشعار، 
رسيع الفهم ذكيًا نبيهًا متوا ضعًا، وكان له أشعار ومداعبات ومطارحات بينه وبني اإلمام 
احلبيب عبدالرمحن بن حممد بن عيل ابن شهاب)))، والد اإلمام أيب بكر ابن شهاب، وأكثر 
أشعارمها محينية))) وشعبية؛ فمن ذلك قصيدته الكافية التي خياطب هبا السيد عبدالرمحن 

املذكور: )4(

ويل زمـــن يف حمن يف عشـــق ذاْكاهلاشـــمي قـــال قلبـــي حـــب ذا
ذاْكحـــاز الـــرتف والرشـــاقه قـــد ذا ْيَولِـــه والفصاحـــة عند  والدِّ
ذاْكوان جيـــت بِْســـاَل ِوبِْتَخلَّْص بذا زينـــْه عند  فاتْتني أوصـــاف 
ْب فشـــل الصوت ذا السوجيي))) وخل الصوت ذاْكوبعد يا مطرِّ عىل 
نبّيـــت هكــــذا نِْحنَـــــا  ألجل نســـىل هـــوى هـــذا وذاْكوخـــــل 

التي يستفاد هبا لفهم العلوم األخرى؛ كالنحو والرصف والبالغة والعروض وغريها،  علوم اآللة: هي العلوم   )١(
فهي آلة لذلك.

العالمة السيد عبدالرمحن بن حممد بن عيل ابن شهاب، املتوىف برتيم سنة )90)١هـ(.  )((
لعل ذلك مأخوذ من احلميَّا وهي: بلوغ اخلمر من شارهبا، ولكون الشعر له تأثري يف العقل، وقيل: إن ذلك نسبة   )٣(

إىل بلدة محينية؛ من خماليف احلديدة باليمن.

من أصوات الدان املعروفة.  )4(
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إىل  يرسلها  قصيدة  كل  وكان  املخطوط،  ديوانه  يف  املثبوتة  القصائد  من  وغريها 
احلبيب عبدالرمحن املذكور، ويرسل له احلبيب عبدالرمحن اجلواب.

كرامة جليلة:
سميط،  ابن  زين  بن  حممد  احلبيب  بنت  فاطمة  بالشـريفة  متزوجًا  وكان  
ونزيدكم تعريفًا هبا: هي عمة السيد هود بن أمحد بن حممد ابن سميط، وكان قد تزوجها 
من قديم ومل تنجب له أوالدًا، فشكت له ذلك، فقال هلا: إنك ال تلدين يل أبدًا، ولكن بعد 
مويت ستلدين لشخص آخر، وتلدين له بسبعة أوالد ذكور وثالث بنات، ويغدق اهلل هلم 
الربكة يف األموال الكثرية حتى ترين النقود معهم يف املحافر، وكان األمر كام ذكر  ؛ 
فإهنا تزوجت بالسيد الفاضل عبداهلل بن عبدالرمحن بن أمحد الكاف))) وولدت له البنات 
الثالث واألبناء السبعة))) الذين أسامؤهم: عمر، وحممد، وعيل، وحسني، وعبدالرمحن، 
وعلوي، واحلسن بنو عبداهلل املذكور؛ طبقًا ملا برشها به زوجها األول احلسني بن أمحد 

املذكور.

وحيكى عن ابنها السيد عبدالرمحن))) بن عبداهلل الكاف أنه جاء إليها بمحفر مآلن 

أخو السيد الثري شيخ بن عبدالرمحن الكاف، وتويف عبداهلل هذا سلخ شعبان عام )97)١هـ(.  )١(

تفصيل هؤالء السبعة مع تاريخ وفياهتم:   )((

األول: عمر تويف بجاوة سنة ))١٣١هـ( منقرض العقب.

الثاين: حممد مل يعرف له عقب، ولعله مات صغريًا.

الثالث: عيل تويف بجاوة سنة )9٣)١هـ( منقرض العقب.

الرابع: عبدالرمحن تويف برتيم سنة )١٣40( وله عقب .

اخلامس: حسني والد أيب بكر بن حسني الكاف، تويف برتيم سنة ))١٣٣هـ( .

السادس: علوي تويف برتيم عام )١٣45هـ( .

السابع: حسن والد األديب حداد بن حسن الكاف، تويف برتيم عام )١٣46هـ(.

والد السيد عطاس بن عبدالرمحن الكاف وإخوانه.  )٣(
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بالنقود، وأراها إياه؛ تصديقًا وتطبيقًا ملا أخربها به السيد حسني الشيخ املذكور ]فسبحان 
الذي علم من لدنه علاًم[.

وفاتــــه: 
وكانت وفاته يف شهر رجب سنة )70)١هـ(  وأرضاه، وُقرب بقبة جده عبداهلل 

ابن شيخ))).

بن  مصطفى  بن  حسني  بن  أحمد  بن  العابدين  زين  السيد  ترجمة 
شيخ العيدروس:

وللسيد حسني ]املتقدم ذكره[ أخ وهو زين العابدين بن أمحد بن حسني بن مصطفى 
ابن شيخ العيدروس، وله من البنات اثنتان: إحدامها اسمها نور، تزوجها الوالد املرحوم 
مزنة  أبا بكر))) بن علوي، والثانية اسمها  ابنه األخ  علوي بن أيب بكر الكاف وأولدها 

وهي أم السيدين: زين العابدين))) وعلوي ابني جنيد بن أمحد بن عيل اجلنيد.

صفاتـــه:
كان هذا السيد )زين العابدين بن أمحد( رشيفًا عفيفًا كرياًم ذا خلق حسن، ولد برتيم 
سنة ))4)١هـ(، وتويف بجاوة سنة )١٣05هـ( وقد سبق اسم أمه يف ترمجة أخيه حسني 

الشيخ.

مالصقًا للجدار الرشقي متوسطًا.  )١(

تويف أبوبكر هذا عام ))١٣6هـ(، وهو والد السيد عبدالاله بن أيب بكر الكاف .  )((

زين العابدين اجلنيد الشاعر، واألديب الفذ له ديوان منه قصيدة فريدة يف وصف اجلندي أوهلا:  )٣(
احلديدا فاســـتالن  البطـــش  والبنـــوداهزه  القنـــا  يلثـــم  ومـــىض 

))ديوان  )١٣64هـ(.  الثانية يف مسابقة يف حمطة اإلذاعة الربيطانية بعدن، ُتويف ليلة )رمضان سنة  فازت باجلائزة 

عابدين(( املطبوع سنة )١408هـ(.
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عقبــــه:
للسيد زين العابدين املذكور ابنان))) أحدمها:

ترجمة السيد عبدالله )حبشي( بن زين العابدين العيدروس:
السادة  نقوة  من  وهو  العابدين،  زين  بن  حبيش[  ]امللقب  عبداهلل  العظيم   السيد 
آل عبداهلل بن شيخ، رشيف عفيف حمب للخري وأهله، وكان له جاه وحشمة عند اخللق، 
بن حممد  احلبيب عبدالرمحن  اإلمام  )١٣١6هـ(، و توىل غسله وتكفينه  برتيم سنة  تويف 

املشهور، وبكى عليه بكاًء كثريًا، وحزن عليه حزنًا شديدًا))).

ذكر السيد حسني بن زين بن أحمدالعيدروس:
أمحد،  بن  زين  بن  السيد حسني  املذكور، هو:  أمحد  بن  زين  السيد  أبناء  من  الثاين 
والصالح  واملعرفة  التواضع  من  غاية  عىل  وكان  تريم،  سادة  )أخيار(  من  السيد  وهذا 
كثريين  علامء  عن  وأخذ  هبا،  ونشأ  برتيم  ولد  احلسنة،  واألخالق  املستحسنة  والشامئل 
برتيم وغريها، وهو من الذين يمشون عىل األرض هونًا، وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا 
سالمًا، رأيته بعيني الشحميتني كام وصفت بل هو أكثر، وقد صحبته يف الذهاب لزيارة 

نبي اهلل هود  .

وكان له أصحاب كرام وأفاضل أعالم؛ كالسيد عبدالقادر بن حميي الدين بلفقيه، 
العالمة  والشيخ  السـري،  بن حممد  بكر  أيب  واخلال)))  الـرسي،  بن سامل  والسيد حمسن 

للسيد حسني مخسة بنون؛ وهم: عمر وأمحد و مصطفى وحسني وعبداهلل.  )١(
تعلق  وله  عظيمة،  أوصاف  بشاهدته  ومكتوب  العيدروس،  عبدالباري  بن  حممد  احلبيب  فيه  ودفن  قربه  ُنبش   )((
باحلبيب عيدروس بن عمر احلبيش، وهو جد السيدين: عبدالرمحن )دحوم( املتوىف برتيم عام )0)١4هـ(، وعبداهلل 
احلبيب  بقبة  واملقبوران  الرتمجة،  صاحب  )حبيش(  عبداهلل  بن  حممد  بني  )١4٣5هـ(  عام  برتيم  املتوىف  يامين(  )أبو 

عبداهلل بن شيخ، وهلام ذرية مباركة.
حيث إنَّ والدة احلبيب عمر بن علوي الكاف هي: علوية بنت أمحد بن علوي بن أمحد الرسي .  )٣(
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حممد بن أمحد اخلطيب.

وكان السيد حسني بن زين املذكور مالزمًا هلذا الشيخ يف خلواته وجلواته، وحيرض 
دروسه مساء بعد املغرب يف مسجد بروم))) برتيم.

استطرادات مفيدة عن درس الشيخ محمد اخلطيب في مسجد بروم:
 وكان هذا الدرس أقامه ذلك الشيخ يف ذلك املسجد يف زاويته بعد أن كان يقيمه بزاوية 
بن  حسن  كالسيد  الكهول؛  الطلبة  من  الكثري  العدد  درسه  وحيرض  رسجيس،  مسجد 
عبداهلل الكاف، والسيد حممد بن سامل السـري، والسيد أيب بكر بن حممد الرسي، والشيخ 

عبدالرحيم اخلطيب، والشيخ عبدالرمحن بن حممد بافضل وغريهم من طلبة العلم.

موضوع الدرس )في تلك الزاوية(:
أهنوه  النووي((، وملا  املنهاج لإلمام  املحتاج رشح  ))مغني  وكان درسهم يف كتاب 
قرؤوا كتاب ))املهذب((، وختتم القراءة بقراءة صفحة أو صفحتني من ))تفسري اخلطيب(( 

ختــــــام الدرس:
بذلك  واإلقامة  األذان  يتوىل  والذي  املسجد،  ذلك  يف  ونصيل)))  املؤذن  يؤذن  ثم 
املسجد هو السيد الويل العارف باهلل أمحد بن حسني بن زين العيدروس وهو ابن صاحب 
الرتمجة، مات قبل أبيه بنصف شهر، ودفن داخل قبة جده عبداهلل بن شيخ، وقربه مالصق 

قرب جده املذكور ]أي: احلبيب عبداهلل بن شيخ[ من جهة املرشق))).

مسجد بروم أحد مساجد تريم القديمة، يقع يف ما بني حاريت السوق والسحيل، وينسب إىل السيد أمحد بن حسن   )١(

بروم، وبروم منطقة غريب مدينة املكال سكنها املذكور واشتهر لقبه هبا، وكان املسجد ينسب للسادة آل بني جديد 

من ذرية اإلمام املهاجر .

من احلارضين: احلبيب عمر بن علو ي حيث أتى باملضارع بصيغة التكلم.  )((

وُقرب فوقه السيد عبدالرمحن بن حممد العيدروس )دحوم حبيش( عام )0)١4هـ(.  )٣(
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ذكر أوالد حسني بن زين بن أحمد العيدروس:
وله أوالد وهم: زين، وعبداهلل، ومستور، )وأمحد وأبوبكر( وحممد.

وحممد))) هذا من ُكّمل الرجال بجاوة وله جاه وحشمة ومريدون، مات منذ عرش 
سنني تقريبًا.

وكان من تالميذه ومريديه برتيم السيد الصويف املجذوب عيل بن عمر بن عبداهلل 
الزاهر املشهور، وملا مات شيخه املذكور قال له السيد الفاضل عبِد اهلل بن حسن بلفقيه: 
"أعظم اهلل أجرك يف شيخك حممد بن حسني العيدروس"، فأجابه بقوله: "أنا عرفت بأن 
موته قد قرب منذ ثالثة أشهر؛ وذلك ألين رأيت أن حاله نقل إىل السيد أمحد مشهور 

احلداد))) بالسواحل فعرفت أن أجله قد قرب".

أما والده السيد حسني الذي نحن بصدد ترمجته فقد تويف برتيم يف شهر شعبان سنة 
)١٣4٣هـ( ودفن بداخل قبة جده عبداهلل بن شيخ، وأمه وأم أخيه عبداهلل وأختيه )نور( 

ومزنة؛ هي الرشيفة علوية بنت حممد بن حسني بن عمر املشهور التي هي أخت احلبيب 
العالمة عبدالرمحن بن حممد املشهور، أما أم أوالده فهي الرشيفة مريم بنت السيد عبداهلل 

ابن زين الزاهر.

          

ويعرف بحبيب نيون، ولد برتيم سنة ))١90م( حوايل عام )0)١٣هـ(، وتويف بجاوة عام )١٣89هـ(.  )١(

احلبيب أمحد مشهور احلداد من فضالء السادة آل أيب علوي، جمتهد يف الدعوة إىل اهلل؛ حيث دخل عىل يديه اإلسالم   )((

ما يزيد عىل مئة ألف، ُتويف بمكة عام )١4١6هـ(، وأفرده ابنه حامد بكتاب مستقل مطبوع .
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ترمجة اإلمام حسني بن عبداهلل العيدروس األكرب
اإلبن الرابع من أبناء اإلمام العيدروس

وبعض من مناقب األفذاذ من ذريته

العيدروس  بن عبداهلل  اإلمام احلسني  مناقب  إىل ذكر يشء من  بكم  ننتقل  إننا  ثم 
من  بعض  سنذكر  كام  األكرب،  العيدروس  عبداهلل  الشيخ  أبناء  من  الرابع  وهو  األكرب، 
مناقب األفذاذ من ذريته املباركة املنترشة يف كثري من البلدان بحرضموت وغريها فنقول 

يف حق هذا السيد إنه:

صفاتـــــــه:
كان من العلامء األعالم والسادة النجباء الكرام، كان ميالده برتيم سنة )86١هـ(، 
ووفاته هبا سنة )9١7هـ(، ومدفنه بداخل قبة والده واقع غريب مدفن والده وبالقرب من 
بالرتمجة  أفرده  بامدرك، وقد  أمحد  بنت  أم هاين  اسمها  وأمه عربية  أخيه علوي،  مدفن 
))املرشع الروي(( و))النور السافر((، وله الكلمة  ابنه اإلمام أمحد؛ كام ترجم له أيضًا يف 
النافذة واجلاه الوسيع والصيت الشايع الكثري إىل غري ذلك من اخِلالل احلسنة والصفات 

املستحسنة .

ذكره في كتاب ))الغرر((:
قال يف ترمجته صاحب ))الغرر(())) بعد أن وصفه بأوصاف جليلة وشامئل عظيمة: 

كتاب ))الغرر(( للعالمة خرد: صـ 9١) .  )١(
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"قلَّ أن رأيته إال مصليًا أو تاليًا حييي الليايل ويصوم األيام التي رّغب فيها الشارع خاشعًا 
ابًا وداعيًا". أوَّ

"كان متعطشًا للعلوم حمبًا ألهلها راغبًا فيها مشاركًا ومزامحًا لطالهبا،  أنه  ثم ذكر 
قراءة  حيقق  الفلك،  بعلم  تامة  ومعرفة  صائب،  رأي  وله  ثاقب،  بفهم  املعنى  يدرك 
عبداهلل  العالمة  الشيخ  وكان  املتابعة،  عظيم  املطالعة،  كثري  عمرو،  وأيب  نافع  الشيخني 
ابن أمحد باخمرمة يعظمه ويثني عليه برجحان العقل، ويعرتف له بالفضل، جاور بمكة 

املـرّشفة سنتني، وزار قرب جده املصطفى  مرتني". 

حتصيله العلمي وشيوخه:

قرأ يف تلك املدة عىل الصالح الويل العامل عبداهلل بن أمحد باكثري، والقايض إبراهيم 
ابن ظهرية، وعىل غريمها يف احلرمني الشـريفني، وقرأ أيضًا عىل الفقيه الشيخ حممد بن 
أمحد بافضل بعدن، وعىل اإلمام حممد بن عبدالرمحن األسقع كتاب ))احلاوي(())) وأكثر 
النحو  بافضل يف  بلحاج  بن عبدالرمحن  الشيخ عبداهلل  الفقيه  النووي((، وعىل  ))منهاج 

والفقه وعلم الفلك، وقرأ عىل عمه الشيخ عيل بن أيب بكر كتاب ))بداية اهلداية(( للغزايل 
آفاقيني)))  علامء  من  كثرية  إجازات  وله  لليافعي،  ألكثرها  وقراءًة  استامعًا  و))الرسالة(( 

منهم حممد بن عبدالرمحن السخاوي . 

عقبــــــه:
خلف أربعة بنني؛ وهم: 

الشهري  البغدادي،  البرصي  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلف:  الشافعي((،  فقه  يف  ))احلاوي   )١(

باملاوردي، املتوىف: )450هـ(.

أي: من خارج اليمن.  )((
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عبدالرمحن))) قتل برداع ظلاًم سنة )9٣4هـ(، وكان رشيفًا فاضاًل فقيهًا نبيهًا.. ١

والثاين عيل))) تويف برتيم سنة )١)9هـ(.. )

والثالث عبداهلل تويف سنة )0)9هـ(.. ٣

والرابع الشيخ أمحد.. 4

وأربع بنات: فاطمة ورقية ومريم وعائشة، أمهم سوى عائشة: علوية بنت أمحد بن 
عمر اخلنم باعلوي. 

املسمى:  اآلن  وهو  برتيم،  باشعبان  مسجد  جدد  الذي  حسني[  الشيخ  ]أي:  وهو 
مسجد الشيخ حسني بن عبداهلل، والعقب له اآلن من ابنه اإلمام أمحد، أما بقية أوالده 

فقد انقرضوا.

مسجده من معاهد ترمي الشهيرة:
س فيه  ومسجد الشيخ حسني املذكور كان معهدًا من معاهد تريم العلمية، وقد درَّ
أجماد كرام وعلامء أعالم، ذكرناهم يف كتابنا املسمى: ))اخلبايا يف الزوايا(())) وذكرنا شيئًا 

من حياهتم، فارجعوا إليه إن شئتم االطالع عىل مناقب أولئك األفذاذ. 

ترجمة ابنه اإلمام أحمد بن حسني بن عبدالله العيدروس:
وابنه أمحد بن حسني بن عبداهلل العيدروس، كان من كبار العلامء والسادة الفضالء، 
م الشـريعة اإلسالمية، له تعلق  سخيًا جوادًا كرياًم، أخالقه رضية، وشامئله مرضية، حيكِّ

يف ))الشجرة((: عبدالرمحن هذا خلف ولدًا اسمه عيل، ُتويف برداع أيضًا عام )9٣4هـ( بعد أبيه، ومنه انقرض فرع   )١(

عبدالرمحن بن احلسني العيدروس.

كان جوادًاسخيًا، ُتويف برتيم منقرضًا عام )١)9هـ(.  )((

طبع هذا الكتاب مؤخرًا.  )٣(
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تام بحرضة السقاف يرضب الطار بنفسه، وكان أْمُر أخدام ))مسجد السقاف(( يرجع إليه 
وإىل ذريته حتى اآلن؛ من حيث التولية والعزل والتقديم والتأخري، تويف برتيم )7 مجادى 

األوىل سنة 968هـ(، وقرب داخل قبة والده))) بام ييل حمل املاء، وانحرص عقب أبيه فيه.

عقب اإلمام أحمد بن حسني بن عبدالله العيدروس:
الطاقة(،  )بصاحب  املعروف  عبداهلل  أحدمها:  ]معقبان[؛  ابنان  هذا  أمحد  وللسيد 

والثاين: حممد. 

ترجمة عبدالله صاحب الطاقة))):
فأما عبداهلل صاحب الطاقة فهو سيد عامل عامل صويف، له كرامات ظاهرة وخوارق 
أبوبكر رشيف من فضالء  ابن اسمه  )5)١0هـ(، وله  باهرة، ولد برتيم وتويف هبا سنة 
أيب  بن  املدفع(  )موىل  حممد  اسمه  ابن  هذا  بكر  وأليب  )١0١6هـ()))،  سنة  تويف  الرجال 
الكثرية  الكرامات  له  فخياًم  عظياًم  صاحلًا  وليًا  وكان  ))١09هـ(  سنة  برتيم  تويف  بكر 
العيدروس  قبة  جدار  مالصق  معروف  قربه  النافذ،  والترصف  الشهرية،  واملكاشفات 
)من اخلارج(، رشقي مدفن جده عبداهلل بن أمحد من جهة الشامل، وسنذكر فيام  الغريب 

بعد بقية ذرية اإلمام عبداهلل صاحب الطاقة))).

          

هكذا يف األصل ولعلها قبة جده وليست والده، و لعله سبق قلم.  )١(

سبب التسمية: جاء يف كالم احلبيب عبدالباري بن شيخ العيدروس عندما سئل عن السبب: أن احلبيب عبداهلل   )((

املذكور كان مالزمًا للجلوس بمسجد الشيخ حسني إىل الطاقة التي يف الركن القبيل النجدي من حماريب املسجد، 

ويأتيه الناس لطلب الدعاء عندما يفتحها. اهـ )ملخص من كالم احلبيب عبدالباري(.

األصح كام يف ))الشجرة(( أنه ُتويف عام )١055هـ(.  )٣(

سيعود يف ذكر أوالد احلبيب عبداهلل صاحب الطاقة هذا بعد ذكر عقب أخيه حممد صـ ١0٣.  )4(
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ترمجة اإلمام حممد بن أمحد بن احلسني

ابن عبداهلل العيدروس األكرب

أما اإلمام حممد بن أمحد بن احلسني بن عبداهلل العيدروس األكرب، فهو إمام فاضل، 
وعامل ناسك، ترجم له اإلمام حممد بن أيب بكر الشيل يف كتابه: ))عقد اجلواهر والدرر((، 

وذكر أنه ولد برتيم ونشأ هبا.

تلقيـــــــه:
وتلقى عن والده اإلمام )أمحد بن( احلسني بن عبداهلل وصحب اإلمام أمحد بن علوي 
باجحدب، وجد واجتهد حتى فاق األقران وسارت بذكره الركبان، وقصده الناس من 
مجيع اجلهات، وصحبه خلق كثري، وكان كبري القدر، واسع الصدر، حج بيت اهلل احلرام 

وزار جده عليه الصالة والسالم هو وأخوه عبداهلل املعروف بصاحب الطاقة . 

وفاته ووفاة أخيه:
ثم رجعا إىل تريم وبقيا هبا نفعًا ألهلها إىل أن توفيا هبا، وكانت وفاة السيد حممد 
اجلواهر((  ))عقد  ويف  العلوية((  ))الشجرة  عىل  التعليقات  يف  كام  )١0١6هـ(،  سنة  هذا 
و))الدرر(( أهنا كانت سنة )١006هـ(، وأما أخوه اإلمام عبداهلل فقد سبق أن وفاته برتيم 
العيدروس األكرب، وأمهام اسمها  )5)١0هـ(، وقربامها معروفان غريب قبة جدمها  سنة 

شفاء بنت عبداهلل بن يامين األمحدي.
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عقب اإلمام محمد بن أحمد بن احلسني بن الشيخ عبدالله العيدروس:
البنني  العيدروس من  الشيخ عبداهلل  وخلف اإلمام حممد بن أمحد بن احلسني بن 

ستة؛ وهم:

حسني. 4أبوبكر.. ٣أمحد.. )علوي.. ١

وهؤالء األربعة أعقبوا وانقرض عقبهم و]بقّية الستة هم[:

عبدالرمحن.. 5عيل.. 4

وهؤالء أعقاهبم موجودة إىل اآلن.

ذكر عقب السيد حسني بن محمد بن أحمد بن احلسني بن اإلمام العيدروس األكبر:
فأما حسني))) بن حممد بن أمحد بن حسني: فمن عقبه السيدان علوي وأبوبكر ابنا 
حسني املذكور)))، وكال هذين السيدين متصف بالرشف والفضل والعلم والعمل، وكان 
ميالد السيد علوي سنة )١000هـ( ووفاته بمكة سنة )١050هـ(، و)ميالد( السيد أيب بكر 
برتيم سنة )997هـ( ووفاته بمكة أيضًا سنة )١068هـ(، ويلقب بالرضير)))، وكان أخذه 
التدريس وانتفع به، من  أوالً عن علامء تريم، ثم رحل إىل مكة واتصل بعلامئها وتوىل 
تالمذته اإلمام حممد بن أيب بكر الشيل مؤلف ))املـرشع الروي(( والزمه عرش سنوات))).

ُتويف برتيم عام )١0٣8هـ(.  )١(

وله أوالد غري هؤالء؛ منهم: عبدالرمحن وعيل وحممد وأمحد وعبداهلل، وعقب حسني بن حممد بن أمحد هذا انقرض   )((

بعد ثالث طبقات كام يف ))الشجرة((: صـ ١6.

ترمجته يف ))املرشع((: )/4).  )٣(

وقد انقرضت ذرية هذا الفرع - أي: فرع حسني بن حممد بن أمحد بن حسني العيدروس - بعد ثالث طبقات منه   )4(

كام يف ))الشجرة((: ١/١6 .
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ذكر عقب السيد علي بن محمد بن أحمد بن احلسني بن اإلمام العيدروس األكبر:
وأما عيل))) بن حممد بن أمحد بن حسني، فله ابنان: 

حممد تويف باملعيقبات ]قرب شبام[))).. ١
وحسني))) له ستة بنني ]وهم[: . )

األول: عمر.

والثاين: عبداهلل. هلام عقب انقرض ]بعد عدة طبقات، ومن عقب عبداهلل هذا[:

بن عبداهلل بن  املقام واجلاه ف جاكرتا)  )صاحب  السيد حسني))) بن أيب بكر 
الرشيفة  )١٣)١هـ(،وأمه  سنة  تويف  حسني،  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  حسني 

طلحة بنت علوي بن عبداهلل مرزق من آل عبداهلل باعلوي))).

السيد  فضالئهم:  ومن  بشبام  عقبه  حممد،  بن  عيل  بن  حسني  بن  أمحد  والثالث: 
الفاضل املجتهد حسن بن عبداهلل بن حسني بن شيخ بن أمحد بن حسني بن عيل بن حممد 

ابن أمحد بن حسني))).

ُتويف بشبام عام )١047هـ(.  )١(

عن ولدين: عيل وعمر.  )((

ُتويف حسني هذا بشبام عام )0)١١هـ(.  )٣(

كان ذا جاه ووجاهة وحشمة ومقام عريض يف بتاوي.  )4(

هكذا يف األصل، ويف ))الشجرة(( أمه وأم إخوانه من آل بلخي وهو الصحيح، ولعل التي يف األصل سبق قلم،   )5(

نعم هلم أخت اسمها فاطمة أم ولد وبنت ألحد آل مرزق، واهلل أعلم.

وضع احلبيب عمر بن علوي ترمجة السيد حسن بن عبداهلل هذا بعد ترمجة السيد حسني بن أيب بكر بن عبداهلل   )6(

صاحب املقام بجاكرتا ظانًا أنه أخوه، ثم بعد تتبع ))الشجرة(( وجدنا أنه من هذا الفرع فوضعنا ترمجته يف حملها.

والسيد حسن بن عبداهلل هذا كان سيدًا فاضاًل عاماًل متواضعًا، ُتويف بمكة بعد احلج عام 98)١هـ وله ذرية.
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والرابع: عيل))) بن حسني بن عيل بن حممد، عقبه بمليبار.

واخلامس: حممد بن حسني بن عيل بن حممد، جد آل أمحد بن عبداهلل رشيم، بشبام 
وجاوة ودوعن ومليبار.

والسادس: أبوبكر بن حسني بن عيل بن حممد، له عقب بشبام واملعيقبات انقرضوا 
إال واحدًا.

ذكر عقب السيد عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن احلسني ابن اإلمام العيدروس:
والثالث من الثالثة الذين ]أعقبوا من أوالد اإلمام حممد بن أمحد بن احلسني[ بن 
الشيخ عبداهلل العيدروس األكرب هو: عبدالرمحن بن حممد، وهو سيد رشيف فاضل عامل 

عامل تويف برتيم سنة......))).

ترجمة السيد محمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن احلسني بن الشيخ 
عبدالله العيدروس:

وله ]أي: السيد عبدالرمحن بن حممد[ ابن واحد )هو( حممد: سيد فاضل وعامل عامل، 
تويف برتيم سنة ))١١١هـ(، ودفن يف قبة جده عبداهلل العيدروس األكرب.

ترجم له مؤلف ))املرشع(( يف حياته، ووصفه ومدحه بام هو أهله، وترجم له أيضًا 
سبطه احلبيب عبدالرمحن بن عبداهلل بن أمحد بلفقيه ]عالمة الدنيا صاحب مسجد الُزهرة 
بالنويدرة[ يف كتابه: ))رفع األستار((، وذكره ))شارح العينية((، وأمه مريم بنت عبداهلل بن 
أمحد العيدروس، وخلف ابنني أحدمها: عبدالرمحن صاحب الدشتة وسنذكره بعد أخيه، 

ُتويف بصنعاء قافاًل من احلج عام )7)١١هـ(.  )١(

شيخ  بن  عبداهلل  بن  شيخ  بنت  سلمى  الرشيفة:  السيدة  هي  أخوانه  وأم  وأمه  ))الشجرة((،  يف  حتى  فراغ  هكذا   )((

العيدروس، توفيت عام )996هـ( كام يف ))النور السافر((: صـ 44٣.
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والثاين أبوبكر والد الرشيف الورع الزاهد: حممد بن أيب بكر؛ وهو سيد إمام فاضل عامل 
عامل، له يف الورع واالحتياط حكايات عجيبة، ويف أهل الزمان غريبة، تويف برتيم سنة 
)04)١هـ( ودفن يف قبة جده العيدروس األكرب يف جهتها الغربية)))، وأبوه أبوبكر توىف 

)7) رمضان سنة ١١44هـ(، وأبوبكر هذا هو أخو احلبيب عبدالرمحن بن حممد  برتيم 
املعروف بصاحب الدشتة، وسنعيد نسبه املتصل بالعيدروس األكرب فنقول:

ترجمة احلبيب عبدالرحمن بن محمد املعروف بـ)صاحب الدشتة(:
بن  احلسني  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عبدالرمحن  بن  حممد  بن  عبدالرمحن  اإلمام  هو 

عبداهلل العيدروس األكرب.

ماهي الدشتــــة؟
خمتلف  عىل  حيتوي  كشكول  بـ))الدشتة((  وسامه  مجعه  كتاب  عن  عبارة  والدشتة: 
 العلوم واملسائل واحلوادث السياسية واالجتامعية والتارخيية، ورحلته إىل احلجاز والعراق 

وغري ذلك))).

صفته وتلقيه وتدريسه:
كثري  عن  العلم  تلقى  خاشعًا،  منيبًا  عاملًا  وحربًا  فاضاًل  إمامًا  هذا  السيد   وكان 
كام تلقاه عنه كثري أتوا إليه من كل مكان؛ ويف مقدمتهم: اإلمام العالمة احلبيب عبدالرمحن 
ابن عبداهلل بلفقيه، وله رسائل متنوعة، وكان متصاًل برجال العلم يف اخلارج؛ كالشيخ 
)أول( اتصاله  حسن بن عيل بن حييى بن عمر بن أمحد العجمي واحلنفي وغريه، وكان 

بالشيخ حسن هذا يف مكة عام )١088هـ(.

وله أوالد أعقب منهم: حسني وعبدالرمحن. وعبدالرمحن هذا كان فقيهًا ناسكًا فاضاًل كام يف ))الشجرة((.  )١(

ُفقد أكثرها و بقيت أجزاء منها، توجد نسخة مصورة من املتبقي منها يف مركز النور للدراسات واألبحاث برتيم.  )((
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))رفع األستار(( احلبيب عبدالرمحن بن عبداهلل بن أمحد  وقد ذكره صاحب كتاب 
الرتمجة؛  هذه  صاحب  أخت  ابن  هذا  بلفقيه  عبدالرمحن  واحلبيب  عليه،  وأثنى  بلفقيه، 
إذ هي مريم بنت احلبيب حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن احلسني بن عبداهلل 

العيدروس األكرب.

عودته إلى ترمي ووفاته:
ثم إنه انتقل إىل مدينة تريم التي كان هبا ميالده وبِْدُء نشأتِه، وهبا تويف، ونبش له 
قرب السيدة عائشة بنت الشيخ عمر املحضار وزوجة العيدروس األكرب وأم ابنه أيب بكر 
قربه  رشقي  العيدروس  زوجها  قبة  داخل  وهو  واقع؛  فيه  السيد  ذلك  َفَمدْفُن  العدين، 

مالصق جلدار القبة الرشقي.

علوي  بنت  طلحة  السيدة  هي  هذا  ))الدشتة((  صاحب  عبدالرمحن  السيد  وأم 
صاحب ثبي بن عبداهلل العيدروس.

رؤيا السيدة عائشة بنت عمر احملضار بعد نبش قبرها:
وحُيكى عن أحد املنورين أنه رآها يف املنام مغتاضة حانقة تنقم عىل املتآمرين عىل 
نبش قربها قائلة: ما مَحََل أولئك الرجال اخلمسة أو السبعة عىل نبش قربي بدون احرتام 
يل؟! وكيف ذلك وأنا أم القطب وبنت القطب وزوجة القطب؟! وأخذت تدعو عىل 
فامتوا عن  اهلل دعاها  فقبل  متقارب،  باهلالك يف وقت  نبش قربها  املتآمرين عىل  أولئك 

بكرة أبيهم يف نحو أسبوع.

عقب صاحب ))الدشتة((:
وانقرض؛  قلَّ  عقب  عن  انقرضوا  ثالثة  البنني  من  ))الدشتة((  صاحب  وخلف 
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شبام،  قرب  احلزم)))  صاحب  أمحد  هو:  والرابع  وشيخ[،  وحسني)))  عيدروس  ]وهم: 

وعقب أمحد هذا باحلزم وجاوة من ابنه عمر، وعمر هذا سيد عامل عامل توىف باحلزم سنة 
)١١60هـ()))، ومن )ذريته( السيد: 

بن  اإلمام عيدروس بن حسني بن أحمد بن عمر بن أحمد  ترجمة 
عبدالرحمن صاحب ))الدشتة((:

صاحب  عبدالرمحن  بن  أمحد  بن  عمر  بن  أمحد  بن  حسني  بن  عيدروس  اإلمام 
))الدشتة(( بن حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن احلسني بن عبداهلل العيدروس 

األكرب.

أوصافـــه:
كان السيد عيدروس بن حسني هذا رشيفًا فاضاًل ذا صدارة، له اجلاه واحلشمة عند 

األمراء وغريهم، ُولد باحلزم سنة )57)١هـ( وتويف باهلند سنة )١٣46هـ(.

زواجه بترمي:
كانت له زوجة برتيم أظنها من آل العيدروس احلزم، أصلها نزلت من جاوة بمعية 
بنت أختها زوجة سيدي حممد بن سامل الـرسي، وبقيت ساكنة عنده حتى توىف زوجها 
احلبيب عيدروس بن حسني املذكور، واعتدت منه وبقيت بعده نحوًا من سنتني أو أكثر، 

ثم ماتت .

حسني هذا كان سيدًا فاضاًل، ُتويف باهلند عن عقب انقرض؛ وقد وضع احلبيب عمر بن علوي سهوًا حسني هذا   )١(
وجعله ابن أمحد بن عمر )صاحب احلزم( فعدلنا مع إضافة بسيطة وضعت بني القوسني.

كان سيدًا رشيفًا جلياًل، ُتويف باحلزم وُقرب يف جرب هيصم بشبام.  )((

لعمر هذا ذرية منترشة من عدة أوالد، ومن ذريته السيد عبدالرمحن بن عيل بن أمحد بن عمر كان سيدا فاضال ذا   )٣(

صداره، ُتويف )84)١هـ(.
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عقب اإلمام عيدروس بن حسني العيدروس))):
ابنه أمحد بن عيدروس حينام  باهلند، وقد رأيت منهم  للسيد عيدروس هذا فروع 
رماديًا، وهو سيد  يصبغها صبغًا  كاهلنود  كثة  له حلية  اهلند، وكان رجاًل شائبًا  من  نزل 
فاضل ناسك عابد، ظاهرة عىل وجهة مالمح النسك والصالح، ثم رجع إىل اهلند ومات هبا.

بيت آل الدشتة من آل العيدروس بترمي:
سكن يف بيت أهله آل الدشتة الواقع غريب بيت أوالد الشيخ عوض بن عبدالرمحن 

باحرمي بحارة اخِلِليف))).

وتزوج بنت السيد الفاضل عبدالرمحن بن عيل بن هاشم، وحرضت أنا جملسًا له يف 
ذلك البيت عقده لقراءة قصة املولد النبوي، وحرضه اجلم الغفري من الناس، وكان ذلك 

البيت مل تنفك نسبته آلل الدشتة إىل اليوم.

مميزات آل الدشتة:
وكان مما يؤثر عن أولئك السادة الكرام أهنم عىل غاية من املحافظة عىل نسائهم )من( 
االختالط بالرجال بل وال نساء العوام؛ وبلغ من حمافظتهم أهنم جيعلون يف دهليز بيوهتم 

وأبوبكر وحممد وحسن وزين  أمحد وحسني  األوالد سبعة؛ هم:  العيدروس من  بن حسني  للحبيب عيدروس   )١(

العابدين وعمر، وذريتهم منترشة هناك يف احلزم وسيئون وجدة واإلمارات و اهلند )حيدر أباد(، ولذريته يف اهلند 

عيدروس  احلبيب  أحفاد  ومن  جمتبى،  السيد  هو  )١4٣8هـ(  اآلن  باهلند  هناك  املنصبة  بمقام  والقائم  كبري   مقام 

ابن حسني املتأخرين احلبيب الشهيد الذي قتله احلكم الشيوعي باليمن بمنطقة احلزم سحاًل؛ وهو احلبيب حسني 

)١4٣8هـ(  العم أمحد بن حسني املوجودون اآلن  ، وهو والد  العيدروس  ابن أمحد بن عيدروس بن حسني 

الناهض: حسني  الشاب  الداعي إىل اهلل؛  السيد  )آل احلزم( أيضًا  العيدروس  السادة آل  بسيئون، و من متأخري 

ابن عبدالباري بن العيدروس الذي مات مقتوالً شهيدًا وهو خارج لصالة العشاء والرتاويح يف ليلة )5 من شهر 

رمضان عام ١4٣6هـ(  .

ال تزال أطالل البيت موجودة، ومعروف ببيت آل العيدروس من آل الدشته.  )((
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معالقًا للقربة إذا جاءت السقاء إليهم باملاء جتعلها باملعالق، فإذا خرجت وأغلقت باب 
الدهليز نزلت إحدى الرشايف فتأخذ تلك القربة وتصعد هبا إىل الطبقة العليا من البيت؛ 
وبلغ هبم من شدة  فيفسدن طباعهن،  أخر  بنساء  أن خيتلطن  نسائهم  وذلك خوفًا عىل 
حرصهم عليهن ]أهنم[ ال جيعلون للطابق الذي فيه النساء نوافذ ترشف عىل الشارع؛ لئال 

يفتتن باملارين افتتانًا دينيًا أو دنيويًا.

حكاية احلبيب عيدروس بن حسني بن أحمد العيدروس مع الشيخ اليهودي:
ورأيت فيام كتبه شيخنا اإلمام العالمة املؤرخ حممد بن عوض بافضل من كالم اإلمام 
العظيم احلبيب أمحد بن حسن بن عبداهلل العطاس؛ أن مما يؤثر عن احلبيب عيدروس بن 
حسني بن أمحد العيدروس؛ أي: الذي نحن اآلن بصدد ذكر يشء من أخباره أنه رأى يف 
اهلند هيوديًا شيخًا كبريًا، كان ممن حرض وقعة خيرب مع اليهود، وأراه )أثر( شج يف رأسه 
حصل له يومئذ، وأنه ملا رأى النبي عليه الصالة والسالم هش قلبه لإلسالم؛ فدل اإلمام 
الراية عىل باب احلصن، فحمله اإلمام عيل حتى  عيل بن أيب طالب   وهو حامل 
رماه وراء ظهره وفتح احلصن، ففرح من ذلك اليهودي ودعا له أن ال يموت إال وهو 
مسلم، فأخر ذلك اليهودي إسالمه وطال عمره ومل يمت إال بعد أن أسلم يف هذه السنني 

األخرية، وكان الكثري من قرى اهلند مفعمة بذريته ونسله.

هكذا روى احلكاية احلبيب أمحد بن حسن املذكور عن احلبيب عيدروس بن حسني 
املذكور هبذا اللفظ أو ما هو بمعناه، ونقلها عنه الشيخ حممد بن عوض بافضل، وكفى 

هبؤالء الثالثة))) من ثقات ال يروون إال الواقع واهلل أعلم.

وقد سبق ذكر طرف من أخبار اإلمام عبداهلل املعروف بصاحب الطاقة بن أمحد بن احلسني 
ابن عبداهلل العيدروس األكرب، الذي هو أخو اإلمام حممد بن أمحد ]بن حسني[ اآلنف الذكر.

وانضم هلم ثقة رابع رمحهم اهلل ونفعنا هبم.  )١(



103 أغلى الدروس .. لربط الخلف بالسلف من آل العيدروس

األفذاذ من ذرية اإلمام 
عبداهلل املعروف بصاحب الطاقة

وهنا نذكر بعض األفذاذ من ذريته املباركة فنقول:

إن السيد عبداهلل هذا له أربعة))) بنني )معقبني(؛ وهم: 

أحدهم: عبدالرمحن ذريته باهلند.. ١

حممد . ) اسمه  ابن  وله  )١055هـ(،  سنة  تويف  فاضل  رشيف  أبوبكر)))   والثاين: 

لإلمام عبداهلل صاحب الطاقة هذا أكثر من أربعة بنني؛ وهم:  )١(

أمحد: جد آل تاربة، وسيأيت ذكره وعقبه.. ١

أبوبكر: والد السيد حممد صاحب املدفع وأخيه باخربة، وسيأيت ذكره وعقبه.. )

علوي: صاحب ثبي، وسيأيت ذكره وعقبه.. ٣

عبدالرمحن: ُتويف بمكة عام )١0٣0هـ( ومل ُيذكر أنه انقرض.. 4

عيل: كان إمامًا فاضاًل وعاملًا عاماًل ترجم له بـ))املرشع((.. 5

9.   عيل.. 6 8.   حممد .   7.   عمر .   شيخ . 

واخلمسة األخريون مل يذكر هلم عقب، أو ذكر هلم عقب وانقرض.

للسيد أبوبكر بن عبداهلل صاحب الطاقة أوالد؛ وهم:  )((

حممد: صاحب املدفع املذكور أعاله.- ١

أمحد: ُتويف بمكة عام )١07٣هـ( منقرضا.- )

شيخ: انقرض .- ٣

عبدالرمحن: الشهري بـ)باخربة( كان عاملًا عاماًل وليًا صاحلًا، ُتويف ببنجافور اهلند.- 4

عبداهلل: وله ذرية.- 5
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له  فخياًم،  رشيفًا  عظياًم  وليًا  وكان  ))١09هـ(،  سنة  برتيم  تويف  بكر  أيب  ابن 
الكرامات الكثرية واملكاشفات الشهرية والترصيف النافذ، ويقال له: صاحب 
إليه  ها  )هذا( احلبيب املذكور معه عصا، فإذا أغاضه أحد مدَّ املدفع؛ قيل: إن 
يف  الغريب  العيدروس  قبة  جدار  مالصق  معروف  وقربه  الوقت،  يف  فيصاب 

اجلانب الشاميل، رشقي قرب جده عبداهلل بن أمحد.

ثالثة))) . ٣ وخلف  والده[  رشقي  وقرب  برتيم  ]تويف  عبداهلل)))  بن  أمحد  والثالث: 
بنني:

عمر: له ابن واحد اسمه عيل. أ( 

وحممد: ذريته بمليبار .ب( 

علوي )صاحب تاربة( وستأيت ترمجته وعقبه فنقول: ج( 

ترجمة السيد الفاضل علوي بن أحمد )صاحب تاربة(:
هو السيد الفاضل علوي بن أمحد صاحب تاربة ]بن عبداهلل صاحب الطاقة[ املتوىف 
تام،  اعتقاد  فيه  وللعوام  سخي  عابد  فاضل  إمام  وهو  احلجة،  ذي  يف  )١١١9هـ(  سنة 

قال احلبيب عمر بن علوي يف ترمجة أمحد بن عبداهلل هذا: "ومن سامته أنه كان عاملًا حافظًا ذا مواهب يف علوم كثرية،   )١(

 حيث كان خاله جعفر الصادق بن عيل زين العابدين العيدروس بمدينة سورت، وعنه تلقى العلوم حتى ُتويف 

خاله؛ وذلك سنة ١064هـ، ثم رحل إىل حيدر أباد دكن، وله هبا تالمذة وُتويف هبا سنة )١074هـ(، وله مؤلفات 

اهـ  ابن واحد اسمه عيل، وحممد: ذريته بمليبار"  له  بباخربة{، وخلف ثالثة بنني؛ عمر:  }له أخ يلقب  وأشعار. 

وهذه الرتمجة ليست يف حملها؛ ألن املقصود هبا إنام هو أمحد بن عبداهلل الصليبية العيدروس وقد تقدم ذكره، وأيضًا 

قوله: وله أخ يدعى بباخربه ليست يف حملها أيضًا؛ ألن باخربه هذا إنام هو أخو السيد حممد صاحب املدفع، واسمه 

))شمس  تعليقات  نقل احلبيب عمر بن علوي هذا من  الطاقة، وقد  بن عبداهلل صاحب  بكر  بن أيب  عبدالرمحن 

الظهرية(( بنفس اخلطأ فلينتبه لذلك، ولذلك حذفناها من األصل.

وله ابن رابع اسمه حسني )األعمى(، ُتويف برتيم عام )١0٣9هـ( منقرضًا، وابن خامس اسمه عبداهلل انقرض.  )((
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و)هو(  بنتًا،  عرشة  وإحدى  ابنًا  عرش  سبعة  الولد  من  له  عظيمة،  قبة  قربه  عىل  وبنيت 
ون به))). ومن ذريته: ُ صاحب البيت بسحيل تريم ينرصِّ

آل عمر بن زين )بن علوي بن أمحد( بتاربة وجاوة وغريمها.. ١

آل جعفر )بن علوي بن أمحد( بتاربة وجاوة واهلند. ومنهم: السيد عبدالقادر بن . )
)عبدالرمحن))) بن حممد بن أيب بكر بن جعفر بن علوي بن أمحد(، رشيف فاضل 

بممبي  تويف  اخلري،  وأهل  اخلري  حيب  منيب،  ناسك  احلفظ  رسيع  نبيه،  فقيه 
)باهلند( )١ رجب 94)١هـ، وهو اجلد األول للسيد الشهم اجلليل )أيب بكر( 

 امللقب عدين بن عبدالرمحن بن عبدالقادر، وأبوبكر هذا قتل ظلاًم بمسجد تاربة 
)7) رمضان سنة ١٣59هـ( وهو يف حمراب ذلك املسجد ليلة اخلتم فيه، وهو 

يقرأ خطبة التوحيد أو خطبة املعروف.

وآل حمضار )بن علوي بن أمحد( وغري هؤالء))). ٣

واهلند. وجاوة  بتاربة  أمحد:  بن  إسامعيل  آل  املذكور:  أمحد  بن  علوي  ذرية  ومن 
الطاقة، كان  بن عبداهلل موىل  بن أمحد  بن علوي  بن أمحد  وإسامعيل هذا هو: إسامعيل 
إسامعيل املذكور سيدًا فاضاًل ذا جاه وحشمة، تويف بتاربة، وبنيت عليه قبة، وأبوه أمحد 

عامية، أي: يذكرون اسمه عند اختتام األفراح واملناسبات، باعتباره شيخهم قائلني بصوت عال: شيخنا علوي بن   )١(

 أمحد يا إمام الصاحلني، ولعل ذلك من طلب النرصة؛ ففي احلديث ))انرص أخاك ظاملًا أو مظلومًا((، وقال تعاىل: 

نث ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  مث ]حممد: 7[، وكانت توجد بسحيل تريم أرض واسعة تابعة هلم، 

إّبان احلكم  الدولة  فيه  إنه مسجد - إال أن مجيع ذلك ترصفت  بئر وآثار مصىل تسمى علوية - وقيل  وكان هبا 

الشيوعي.

عبدالرمحن هذا كان سيدًا رشيفًا فاضاًل، له اعتقاد يف األولياء، ُتويف بتاربة عام )80)١هـ(.  )((

أمحد  بن  بن علوي  إسامعيل  وآل  أمحد،  بن  بن علوي  عيدروس  وآل  أمحد،  بن  بن علوي  آل حسن  أيضا  منهم   )٣( 

وآل إسامعيل هؤالء سيذكرون يف نفس الكتاب.
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تويف بتاربة وقرب بقبة أبيه.

ملخص استطراد:

}أورد املؤلف تعليقًا عىل ما جاء يف تعليقات ضياء شهاب عىل ))شمس الظهرية(( 
صـ ١١8 حول إسامعيل املذكور، ومسامهته مع مجاعة يف متويل إقامة السلطنة الكثريية، 
 وأستبعد أن يكون منهم؛ إذ أن بني وفاة إسامعيل ومواليدهم ما ال يقل عن ثامنني سنة، 

ثم قال: لعل تلك املساعدة من ابنه علوي أو غريه من أوالده{))).

ذكر السيد علوي بن إسماعيل العيدروس:
بتاربة  ُتويف  صالح  فاضل  رشيف  إسامعيل،  بن  علوي  اسمه  ابن  هذا   إلسامعيل 

سنة ١0)١هـ.

حسني  بن  عبداهلل  املثري  الفاضل  السيد  أيضًا  إسامعيل[  بن  ]علوي  ذرية   ومن 
]بن علوي بن حسن بن علوي بن إسامعيل[ املتوىف بجاوة، وأوالده أذكر منهم ثالثة: 

علوي وحسني))) وهاشم.

و)من أوالده أيضًا( حممد بن عبداهلل بن حسني الذي كان قائاًم بمنصب أجداده، ثم 
تويف سنة )١406هـ( وتوىل املنصبة من بعده السيد الـرشيف املتواضع إسامعيل بن أمحد 

]بن علوي العيدروس[))).

علوي  بن  عمر  احلبيب  لبعضها  تنبه  وقد  كثرية،  أخطأ  فيها  الظهرية((  ))شمس  عىل  ضياء   السيد  وتعليقات   )١(

الكاف نفسه، وأرسل له رسالة ليعدل هذه األخطأ )كام قال يف األصل(، وجّل من ال خيطئ وال يسهو.

وهو اجلد األول للسيد طالب والسيد عبدالرمحن ابني مصطفى بن حسني العيدروس أطال اهلل عمرمها.  )((

ُتويف بتاربة )) ظفر عام 6)١4هـ، ومن أوالده السيد علوي املتوىف بتاربة )١4٣7هـ( والسيد عبداهلل وحسن -   )٣(

املتوىف باململكة العربية السعودية - وحسني.
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فخايذ أخرى من آل العيدروس 
الذين ينتمون لإلمام علوي بن أمحد العيدروس صاحب تاربة

وهناك قبائل أخرى من آل علوي بن أمحد العيدروس مل تبق منهم باقية بحرضموت 
- فيام أظن- ُيدعون بآل عيل وآل حسن وآل حسني ... وغريهم، وال أدري إىل اآلن هل 

هذه القبائل منقرضة أم ال .

ترجمة اإلمام العظيم: علوي بن عبدالله )صاحب ثبي(:
وإنام  ثبي،  صاحب  علوي  العظيم  اإلمام  هو:  الطاقة  صاحب  أبناء  من  والرابع 
العلامء  من  كان  العيدروس،  آل  من  به  سكن  من  أول  فلعله  ثبي)))،  صاحب  له:  قيل 
برتيم  توىف  الباهرة  واآليات  اخلارقة،  الكرامات  ذوي  والصاحلني،  واألولياء  العاملني 

سنة ١055هـ، ترجم له يف ))املرشع(())) بام هو أهله.

وكان له من البنني ثالثة )باقي عقبهم())): حسني، عبدالرمحن، حسن - صاحب الريضة - .

عقب حسني بن علوي صاحب ثبي وترجمة اإلمام حسني بن عبدالله بن حسني 
ابن علوي بن عبدالله:

 أما حسني بن علوي صاحب ثبي فهو سيد فاضل، تويف سنة )١١0٣هـ(، ومن ذريته 

ثبي: وادي جنوب تريم خصيب، معروف بكثرة سيالنه ومنه جاء االسم؛ ألن َثَبْى تعني سال، ويف العامية ما يسيل   )١( 
من األنف يقال له: ُثباب.

))املرشع الروي((: )/06).  )((
ومن أوالده الذين انقرض عقبهم: حممد، وأمحد، وعبداهلل رمحهم اهلل.  )٣(
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اإلمام حسني بن عبداهلل بن حسني بن علوي صاحب ثبي بن عبداهلل )صاحب الطاقة(، 
وحسني هذا يقال له: صاحب املقطب))) بثبي، وكان سيدًا جلياًل وللخري فِعياًل، تويف 

بثبي وحلد برتيم عام )١١7٣هـ( منقرضًا.

آل عبدالرحمن بن علوي:
ومن ذرية احلسني بن علوي صاحب ثبي أيضًا آل عبدالرمحن بن علوي )بن حسني 
ابن علوي صاحب ثبي(، ومن هذه الفصيلة: السيد املتواضع حمب اخلري والعلم وأهله 
عبدالرمحن بن عمر))) بن أمحد بن علوي بن عبدالرمحن بن علوي بن حسني بن علوي 
النبي حممد  سنة  )صاحب ثبي( العيدروس، تويف هذا السيد برابغ قافاًل من زيارة 

99)١هـ، وله ذرية.

بن  علوي  بن  حسن  بن  علوي  بن  أمحد  بن  علوي  بن  صالح  )احلبيب  ومنهم: 
عبدالرمحن بن علوي بن حسني بن علوي العيدروس، سيد جليل ذو كرم وحمبة ومودة 

ألهل العلم، تويف برتيم سنة )65)١هـ( عن ولدين منقرضني())).

مناصب آل املقطب:
ومنهم - أي: من فرع آل عبدالرمحن بن علوي بن حسني بن علوي صاحب ثبي - 

آل علوي بن حممد باملقطب وهم مناصبته وأولياء أمره.

املنصب  وأخوه  علوي  بن  حممد  وأهله:  العلم  حمب  اجلليل  احلبيب  هؤالء  ومن 

اسم موقع شامل قرية ثبي، وبه مقر مناصبة آل ثبي من آل العيدروس، ولعل التسمية جاءت من ذلك، جاء يف   )١(

"ويطلق القطب عىل كبري القوم، وُقْطُب القوم سيُدهم، وفالن ُقْطُب بني فالن؛ َأي: سيُدهم  ))لسان العرب((: 

الذي يدور عليه َأمرهم". ))لسان العرب((: ١/680 .

عمر هذا كان سيدًا فاضاًل متواضعًا متقشفًا، ُتويف عام )78)١هـ(.  )((

ترمجة السيد صالح هذه وضعها احلبيب عمر بن علوي يف آخر الكتاب، استطرادًا فحولناها هنا ليلتحق بأصله.  )٣(
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عبداهلل بن علوي، ثم توىل من بعده ابنه احلسني بن عبداهلل، ثم ابنه أمحد بن حسني، ثم 
ابنه عبداهلل بن أمحد))).

بينهام يف كتابنا املسمى  الفرق  الفرق بني معنى املنصبة والنقابة وذكرنا  وقد ذكرنا 
))مواهب امللك القدوس يف الرد عىل مالحظات حييى العيدروس(( فليطلب ذلك منه))). 

النوير:  السيد  املقطب  بآل  املعروفني  العيدروس  آل  العلويني  السادة  أولئك  ومن 
علوي بن عبداهلل بن علوي العيدروس، كان هذا السيد وليًا عاملًا متواضعًا، آثار الوالية 
تلوح يف وجهه، تويف بثبي ودفن برتيم سنة )١٣88هـ(  وأرضاه وجعل اجلنة منقلبه 

ومثواه، وله أوالد وأحفاد مباركون))).

)أبو قيص( رمحهم اهلل، ُتويف السيد عبداهلل يف  وقد يقوم ببعض مهامه يف حالة غيابه أخوه احلبيب حممد بن أمحد   )١(

أبوظبي عام 6)١4هـ، وُتويف السيد حممد يف تريم عام )0)١4هـ(، و القائم باملنصبة حاليًا )١4٣8هـ( هو السيد 

علوي بن أمحد بن حسني العيدروس حفظه اهلل تعاىل وأطال يف عمره.

يف الكتاب املشار إليه يف )الصفحات 6 - 8( حتدث باستفاضة عن املوضوع أقتطف منه ما ييل:  )((

"املنصب: يكون عىل قبيلة واحدة؛ مثل: آل العيدروس، أو فخيذة منها؛ مثل: آل ابن إسامعيل من آل العيدروس، 

أو آل الزبيدي وآل العمودي وغريهم؛ أما النقيب فيكون عىل جمموعة قبائل؛ مثل: آل أيب علوي، ومهمة النقيب 

أشمل؛ فهو مثل الوايل عليهم ال يرد كالمه مهام كان؛ أما مهمة املنصب إكرام الضيف وإصالح ذات البني وإطفاء 

الفتن وغريها". لالستزادة يتم الرجوع للكتاب املذكور.

عليها،  فأجاب  علوي  بن  عمر  احلبيب  إىل  حييى  احلبيب  أرسلها  استفسارات  عىل  رد  عن  عبارة  والكتاب 

)وأضاف عليها مالحظات أخرى(، وكان ببالنا فكرة مجع كتاب ))األقامر والشموس(( وتذييله هبذا الكتاب؛ لتتم 

الفائدة التامة واهلل يوفق لذلك يف الطبعات األخرى إن شاء اهلل.

ملحظة: تكرم الولد حسني بن شيخ بن عبدالقادر العيدروس بإهدائي نسخة من الكتاب املذكور الذي طاملا 

بحثت عنه فهو مفيد ملثل هذا البحث.

وهو والد احلبيب حسني بن علوي العيدروس لزيم احلبيب حسن بن عبداهلل بن عمر الشاطري رمحهم اهلل، وله   )٣(

ذرية مباركة يف ثبي؛ منهم: إبنه السيد سقاف بن حسني والسيد أمحد بن حسني وبقية إخواهنم.
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ترجمة احلبيب حسن بن علوي صاحب املسجد بالريضة))):
ومن أوالد اإلمام علوي صاحب ثبي: ]احلبيب[ حسن بن علوي صاحب املسجد 
بالريضة؛ كان إمامًا فاضاًل وسيدًا عارفًا، توىف بالريضة ودفن برتيم سنة )5)١١هـ( له 
ثامنية بنني))) وإحدى عرشة بنتًا، وأخوه حسني بن علوي ]تقدم ذكره[، أمهام عربية من 

آل متيم. 

ترجمة احلبيب عبدالله بن علوي بن عبدالله بن حسن صاحب الريضة:
ومن األفذاذ الذين ينسبون إىل احلبيب احلسن بن علوي صاحب الريضة؛ احلبيب 
عبداهلل بن علوي بن عبداهلل بن حسن صاحب الريضة: إمام فاضل كريم، زاهد مل ختطر 

له الدنيا عىل بال، ُولد بالريضة وتويف برتيم، وله أربعة بنني))) هم:

عيل: رشيف فاضل متقشف تويف بالصومعة سنة )86)١هـ(. له ذرية؛ منهم:( ١

الريضه: قرية تقع جنوب تريم، تبعد عن تريم بحوايل )١0 كيلو مرت( تقريبًا.  )١(

أوالد احلبيب حسن صاحب الريضة هم:  )((

عبداهلل: )جد آل ابن علوي وجد آل عيدروس صاحب فهيمة(.. ١

عمر: ُتويف يوم عيد الفطر، وله ذرية.. )

أمحد: وله ذرية، ومنهم: حسني العامل بن حسن بن أمحد بن حسن صاحب الريضة الذي ترمجته يف هذا الكتاب.. ٣

حسني: له ذريه سيذكر املؤلف بعضهم آخر الكتاب.. 4

عيل: له ذريه منترشة.. 5

أمحد: انقرض.. 6

علوي: انقرض.. 7

حممد: انقرض.. 8

مل يذكر يف األصل إال عليًا وعلويًا من أبناء عبداهلل بن علوي املذكور، وأضفناهم هنا حتى ال يتشتت القارئ، كام   )٣(

أن أوالد عيل االبن األول قدمناه هنا، وقد وضعه احلبيب عمر بن علوي يف آخر الكراس استطرادًا، فقدمناه هنا 

وأضفنا ترمجة أيضا إلبن عمه.
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حفيده علوي بن عبداهلل بن عيل بن عبداهلل بن علوي بن عبداهلل بن حسن  ●
ابن علوي العيدروس: سيد رشيف فاضل ناسك عابد تارك للدنيا وأهلها 
تويف برتيم سنة )١٣١4هـ(، وهو والد السيد العابد اخلاشع عيل بن علوي 
)١٣45هـ(، وجده عبداهلل مات يف  بعيديد سنة  برتيم  املتوىف  العيدروس، 

حياة والده مندرجًا غريقًا.
ومنهم أيضا السيد حممد بن علوي بن عيل بن عبداهلل بن علوي بن عبداهلل  ●

ابن حسن بن علوي العيدروس، كان سيدًا فاضاًل متواضعًا حافظًا للقرآن، 
تويف عام )١٣١5هـ(. 

علوي: جد آل عيدروس آل بن علوي، ستأيت ترمجتهم.( )

حسن: ُتويف ببتاوي.( ٣

عبدالرمحن.( 4

ترجمة احلبيب حسني العالم بن حسن بن أحمد بن حسن بن علوي:
ومن أفذاذ من ينسب إىل احلبيب حسن بن علوي صاحب الريضة احلبيب حسني 
العامل بن حسن بن أمحد بن حسن بن علوي، كان هذا احلبيب: إمامًا فاضاًل، وعاملًا عاماًل، 
 ورعًا زاهدًا متقشفًا، غاية يف التواضع وهضم النفس، بل ربام تعاطى أمورًا دنيئة ال تليق 
بمقامه؛ كرسًا لنفسه، له كرامات كثرية، ُتوىف منقرضًا بالريضة، وقرب برتيم سنة 55)١هـ.

ذكر السيد احلبيب علوي )جد آل ابن علوي( بن عبدالله بن علوي بن عبدالله 
ابن حسن صاحب الريضة:

ومنهم احلبيب علوي بن عبداهلل بن علوي بن عبداهلل بن حسن صاحب الريضة، إمام 
فاضل، ورشيف عارف، عابد زاهد، وهو والد اإلمام عيدروس بن علوي العيدروس.
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ترجمة احلبيب عيدروس بن علوي بن عبدالله بن علوي بن عبدالله 
ابن حسن صاحب الريضة:

واحلبيب عيدروس بن علوي هذا سيد فاضل خاشع، حمب للعلم ناسك ذو قلب 
رقيق، حسن الظن، حيب الوحدة واالنفراد، وكان أهله ساكنني بالصومعة - قريب من 

قرية الريضة - وكان أول من سكن منهم برتيم هو والده أو جده األدنى.

ميالده ونشأته:
كان ميالده برتيم سنة 55)١هـ)))، ونشأ هبا وأخذ عن علامئها، وكان شيخ فتحه 

احلبيب عيدروس بن عمر احلبيش، وغريه من عظامء الرجال.

نشاطـــــه:
وهو الذي جعل حزب القرآن بمسجد السقاف برتيم ُيتىل عن ظهر قلب، وألزم 
أوالده وأحفاده بحفظه حتى صاروا كلهم حفظة بفضله ونيته، وصاروا ال حيتاجون إىل 
فتح املصحف وقت احلزب أبدًا)))، كام إنه يلزمهم بقراءة )األذكار( الراتب واألوراد بعد 
السلف  التي كان  اهليئة والكيفية  الشمس عىل  الصبح حتى تطلع  احلزب، وبعد صالة 

الصالح يقرؤون عليها من مالزمة جهة القبلة، وعدم الكالم، وعدم االستناد إىل يشء.

وكان  مالزما لقراءة ))اإلحياء(( صباحًا رواحًا؛ حتى أن قراءته له بلغت نحو 
األربعني مرة، ما عدا املرات التي ُقِرئْت عليه وهو يسمع، وأمه الرشيفة عائشة بنت عمر 
ابن عبدالرمحن بافرج التي هي أم السيد شيخ بن عيدروس بن حممد العيدروس من آل 

عبداهلل بن شيخ بالسحيل، فهام أخوان من جهة األم.

ويف ))الشجرة(( عام )50)١هـ(.  )١(

وظلت هذه احلالة منذ ذلك الوقت إىل اآلن، وازداد احلفظة أضعافًا واحلمد هلل عىل ذلك.  )((
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وفاتــــــه:
وكانت وفاته يف شهر رجب سنة 0)١٣هـ وكان مدفنه بمقربة زنبل - تربة تريم - 
غريب قبة جدة العيدروس األكرب، وقرب يف قربه حفيده األكرب عيل بن عبداهلل بن عيدروس 
الكبار  أم أوالده  قبيل وفاة زوجته)١(  ))١٣7هـ(  القعدة سنة  املتوىف يف ذي  العيدروس 

بستة أيام.

ذكر أوالد احلبيب عيدروس بن علوي العيدروس
وخلف السيد عيدروس بن علوي املذكور أربعة بنني:

أحدهم: السيد عمر بن عيدروس.

ترجمة احلبيب عمر بن عيدروس بن علوي العيدروس:

ميـــالده:
]ولد[ سنة 8١)١هـ، ووفاته برتيم يف ذي احلجة سنة 8)١٣هـ، وكان رشيفًا فاضاًل 

ودوعن  تريم  علامء  من  علومه  تلقى  تعاىل،  اهلل  لكتاب  حافظًا  للخري،  حمبًا  ناسكًا،  منيبًا 
وعمد.

شيــــوخه:
ومن شيوخه يف تريم والده، والسادة حممد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه، وعمر 
ابن حسن احلداد، وعيل بن عبداهلل ابن شهاب، وأمحد بن حممد بن عبداهلل الكاف، وشيخ 
ابن عيدروس العيدروس، وعن السيد عبدالرمحن بن حممد املشهور والسيد عيدروس 
ابن عمر احلبيش، والسيد عيل بن حممد احلبيش بسيئون، والسيد أمحد بن حسن العطاس، 

ويف مكة املكرمة عن السيدحسني بن حممد احلبيش.

زوجته هذه هي شيخة بنت علوي بن أيب بكر الكاف، أخت احلبيب عمر )مؤلف الكتاب( من أبيه.  )١(
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نشاطــــــه:
وانتفع به كثري من طالب العلم يف حرضموت واحلجاز وجاوة، وكان احلبيب عمر 
هذا ال يزال شأنه األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ال خياف يف اهلل لومة الئم، حتى أنه 
 مر يومًا عىل قوم عاكفني عىل الغناء بالعود من أوادم))) احلكومة؛ فهجم عليهم وكرّس 

ما عندهم من آالت اللهو ومل هيْبهم ومل خيَشهم، كام إهنم هابوا أن يعاقبوه.

عقبــــــــه:
)8)١٣هـ(، وَخلَّف من األوالد ثالثة، وبنتًا تزوجها   مات احلبيب عمر هذا عام 

ابن عمها عيل بن عبداهلل العيدروس وماتت يف عصمته.

سعد)))  امللقب  حممد  )السيد(  والد  عمر  بن  علوي  السيد  فأحدهم  البنون:   أما 
ابن علوي.

مجع آدمي )عامية( أي: من أشخاص احلكومة.  )١(

هو السيد الرشيف الفاضل حممد بن علوي العيدروس امللقب )سعد(، ولد برتيم سنة )١٣5١هـ( ونشأ هبا، وأخذ   )((

عن مجلة من علامئها، وخصوصًا يف رباط تريم .

حيث  -؛  احلمراء  الشيوعية   - الوقت  ذلك  حكومة  من  قسوة  هبا  ولقي  املعيشة،  لكسب  عدن  إىل  انتقل  ثم 

احتجزته يف السجن بال ذنب وال احرتام؛ كام عملت مع كثري من الصاحلني، ومع تلك املحنة التي مر هبا قدر اهلل 

أن حيفظ كتابه الكريم يف غياهب السجن، ثم خرج منه بعد أن قىض قرابة أربع سنوات؛ وذلك عام )١٣95هـ(، 

ورجع إىل بلده تريم، وأقام هبا إمامًا يف مسجد اإلمام السقاف، ومعلاًم للقرآن الكريم - الذي وهبه اهلل إياه - يف 

معالمة أيب مريِّم، وتواىل عليه الطالب مع شدة ظلم الشيوعية يف ذلك الزمن، وال زال ذلك املعني جاريًا؛ فشغف 

املؤلف بالٌقراءة واملطالعة واجلمع؛ حتى بلغت مؤلفاته نيفًا وسبعني كتابًا.

والنفع  الفائدة  التي عمت  الكتب  العديد من  له  ُطبعت  البالد،  الندوات واملؤمترات يف  العديد من  شارك يف 

األكرب  العيدروس  قبة جده  القعدة سنة )١4٣هـ( ودفن جنوب  )التاسع من ذي  وفاته يف  والربكة هبا، وكانت 

بجانب والده رمحهم اهلل.
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ترجمة السيد علوي بن عمر بن عيدروس بن علوي العيدروس والد 
احلبيب )سعد(:

وهو سيد فاضل، رقيق القلب، غزير الدمعة، حافظ القرآن، أخذ عن والده وعمه 
عبداهلل وغريمها من علامء وقته برتيم وسيئون، أما السيد احلبيب علوي بن عبداهلل ابن 
جمالسه  حضور  عن  ينفك  ال  تام،  تعلق  به  وله  مشاخيه  أخص  من  فهو  الدين؛  شهاب 
الليلية والنهارية، ويعجب احلبيب علوي بن عبداهلل املذكور بكالمه وينبسط به، وكان 
أكثر ما يزور تربة تريم لياًل السيام يف رمضان، وأمه السيدة فاطمة بنت أمحد بن إبراهيم 
السعودي ]السقاف[، كام إهنا أم السيد عبدالرمحن بن عمر بن إبراهيم ]السقاف[ املتوىف 

بقسم.

وكان ميالد السيد علوي هذا سنة )١٣09هـ( و)كانت( نشأته برتيم، كام كانت هبا 
وفاته سنة١٣7١هـ، ومدفنه كان بوصية منه خارج قبة اإلمام العيدروس األكرب مما ييل 
جدارها اجلنويب، غريب املمر من قبة العيدروس إىل سقيفة قرب اإلمام عبداهلل بن علوي 
احلداد؛ وذلك حرصًا عىل ما يقال: إن ذلك من األمكنة التي تستجاب فيها الدعوات، 

وله أخوان من أبيه، أمهام الشيخة رقية بنت أمحد بن عبداهلل اخلطيب األنصاري.

ترجمة السيدين: عباس وحمزة ابني عمر بن عيدروس: 
العلم  رهان يف  فرسا  بن عيدروس، ومها  ابني عمر  السيدان: عباس ومحزة  ومها 
وسيئون  برتيم  والتعليم  العلم  مشايخ  عن  واألخذ  العزيز،  القرآن  وحفظ  والذكاء 
والغرفة وغريها من البلدان. ثم سافر األول إىل سنغافورا ومات يف شوال عام ١٣47هـ 

- ال أدري بأي القطرين مات -، وكان موته عن أوالد مباركني))).

من ذريته ولد واحد من ابنه عمر اسمه طه؛ يعيش اآلن )١4٣8هـ( يف أبوظبي.  )١(
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ترجمة السيد حمزة بن عمر بن عيدروس ونشاطه العلمي واالجتماعي:
وأما الثاين وهو السيد محزة بن عمر؛ فقد أقام أوالً بحرضموت، ثم سافر إىل جاوة 
ومكث هبا مدة ورجع، فأقام برتيم أوالً، ]ثم تركها ألسباب سياسية هي انضاممه آلل 
الصلح  الفتنة وتم  تريم، وملا هدأت  بثبي وتاربة يف خالفاهتم مع سالطني  العيدروس 
رجع إىل تريم[)))؛ وبنى له بيتًا فيها بقرب مسجد السقاف برتيم، وتوىل اإلمامة والنظارة 
قيام،  أتم  به  وقام  عمه،  ابن  عبداهلل  بن  عيل  السيد  إمامه  موت  بعد  املسجد  ذلك  عىل 
وشارك يف إقامة اجلمعية برتيم ]واسمها نـرش الفضائل[ وإنشاء املدارس يف القرى واملدن 
إنشاء  يديه  عىل  وكان  وغريها(()))،  وبور،  وتاربة،  واملسيلة،  )السويري،  والضواحي 
املدارس العيدروسية يف ضواحي تريم، ومصاريفها من السيد الثري عبداهلل بن إسامعيل 
ولكن ما طال وقت هذه املدارس، وكان السيد محزة وافر الذكاء والفطنة، حيفظ القرآن 
ويقرؤه بالرتتيل والتجويد. ثم سافر إىل احلرمني الرشيفني وأقام بجدة إىل أن توىف هبا يف 

ذي احلجة سنة ١٣86هـ .

الفقهي  املعهد  مصالح  يف  غلته  ترصف  جدة  يف  له  ببيت  أوىص  أنه  خرياته  ومن 
برتيم)))، واستمر إىل أن وقف املعهد ]أغلق إبان احلكم الشيوعي[، ومل ندِر حتى اآلن ملن 

يرصف غلته ويصُّ السيد محزة بجدة !.

ما بني القوسني ملخص من استطراد طويل باملخطوطة.  )١(

املعروف أن احلبيب محزة شارك يف إنشاء املدارس العيدروسية يف الريضة وتاربة وبور واحلزم، وليس يف السويري   )((

واملسيلة.

املعهد الفقهي يدرس الفقه والتوحيد والتجويد والسرية والنحو واحلساب واجلغرافيا دراسة منهجية. تأسس عام   )٣(

)١٣77هـ( بإدارة العالمة عمر بن علوي الكاف )مؤلف األصل من هذا الكتاب(.
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 اإلمام العالمة عبد الله بن عيدروس بن علوي بن عبدالله بن علوي بن عبدالله 
ابن حسن صاحب الريضة:

والثاين من أبناء السيد األجل عيدروس بن علوي هو: السيد املبجل واحلرب املعظم 
حافظ  ذكي،  ناسك  لطيف  فقيه  أديب  عظيم  إمام  وهو  عيدروس،  بن  عبداهلل  احلبيب 
به،  وخترج  يديه،  عىل  وتربى  والده  حجر  يف  84)١هـ  سنة  برتيم  ولد  منيب،  القرآن، 

وكانت العناية ترعاه وهو يف بطن أمه.

م: إعادة فتح قبة أبي مريِّ
وتلقى باكورة املعرفة من كتاب اهلل تعاىل يف قبة الشيخ حممد بن عمر أيب مريِّم)))، 
وكان من مجلة الطلبة الذين افتتحت هبم القراءة يف القبة املذكورة، بعد أن ُعطلت ملدة 
ال أعرف قدرها، وبقي يتحفظ القرآن بعد أن هرب بعض الدارسني، ومل يبق إال رشذمة 
منهم، فلام أكمل حفظه وتقويته عند والده؛ أكب عىل كسب العلوم وحتصيلها حتى صار 

من أكابر العلامء العارفني واجلهابذة املجتهدين، سالكًا سبيل السلف )الصالح(.

تلقيــــــه:
وكان أخذه الفقه والتصوف عن والده، والزمه يف دروسه وحفظ عنده عدد من 
النحو، و))الرحبية((  الفقه، و))األلفية(( البن مالك و))امللحة(( يف  كـ))الزبد(( يف  املتون؛ 

يف الفرائض، وبعضًا من ))اإلرشاد(( البن املقري)))، وقرأ يف الفنون املوسعة وأجادها.

اإلمام حممد بن عمر بن حممد بن الفقيه املقدم املتوىف سنة )))8هـ(، حفظ القرآن عىل يديه نحو ثامن مئة مع قراءة   )١(

كتاب ))التنبيه(( يف الفقه أليب إسحاق الشريازي.

))اإلرشاد(( يف الفقه كتاب شامل شديد االختصار، وعبارته حتتاج إىل ذهن صاف لفهمها، ويستخدمه املعلمون   )((

لالستشهاد بعباراته.
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شيوخــــه:
املحضار،  حممد  بن  أمحد  واحلبيب  احلـبيش،  حممد  بن  عيل  احلبيب  أشياخه  ومن 
العيدروس، واحلبيب  العطاس، واحلبيب عيدروس بن حممد  واحلبيب أمحد بن حسن 
حممد بن إبراهيم بلفقيه، واحلبيب عمر بن حسن احلداد، واحلبيب عبدالرمحن بن حممد 
املشهور، واحلبيب عيدروس بن عمر احلبيش، وغري هؤالء من املشايخ األجالء وفضالء 

الوادي املبارك، أعاد اهلل علينا من بركاهتم وأنوارهم وأرسارهم.

تصديه للتدريس واإلفتاء:
وتصدى  للناس  برز  )8)١٣هـ(  سنة  عيدروس  بن  عمر  احلبيب  أخوه  ُتويف  وملا 
للتدريس واإلفتاء، وأقبل عليه الطالبون، وتتلمذ له خلق كثري، وانتفع به اجلم الغفري، 
وعمت بركته الكبري والصغري، وُقِرئْت عليه عدة كتب، السيام ))اإلحياء(( لإلمام الغزايل؛ 
فإنه قرأه وقرئ عليه مرات عديدة، أما الكتب التي ُقِرئْت عليه يف جمالسه التي جيلسها 
يف الصباح والعيش عدا ))اإلحياء(( فكثرية جدًا، ويقول ابنه حممد: "إين قرأت عليه نحوًا 
من مخسني كتابًا؛ يف احلديث والتصوف والتفسري والسري والرتاجم"، كام إن أخويه عليًا 

وعيدروسًا قرأ عليه كل واحد منهام ذلك العدد من الكتب أو أكثر يف أنواع العلوم.

تالمـيـــذه:
حممد  السيد  كالعالمة  وعيدروس(  عيل  وأخويه  حممد  ابنه  )أي:  هؤالء  غري   وكذا 
حممد  ابني  وحسن  عبدالرمحن  الفاضلني  والشيخني  شهاب،  ابن  علوي  بن  حسن  ابن 
عرفان وغريهم، وقد ترشفت أنا بقراءيت عليه يف كتاب ))طب القلوب(( للحبيب عمر 

ابن عبدالرمحن البار صاحب جالجل.
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حرصه على الوقت:
وباجلملة فإن هذا السيد العظيم القدر واجلاه عند اهلل، حريص عىل وقته؛ ال يرصفه 
غالبا إال يف طاعة، حتى أنه لو سار إىل أحد من أقاربه أو خواصه أو حمبيه قال: "هاتوا 

الكتب معكم؛ ال ختلونا نضيِّع الوقت بال فائدة" من كثرة مغانمته لوقته.

منزلته وإقبال الناس عليه:
طلب منه آل مجعية نرش الفضائل أن يعقد هلم جملسًا يف عشية يوم من كل أسبوع؛ 
ليقرؤوا عليه من كتب السلف الصالح فأجاهبم لتلك اجللسة التي طلبوها عشية كل يوم 

اثنني من كل أسبوع. 

إليها من كل حدب، ويغيض)))  ينثالون)))  الناس صاروا  فلام استمرت وعلم هبا 
املجلس هبم، وتلك اجللسة من حيث موضعها تنقلها إدارة اجلمعية يف بعض ديار املواطنني 
بعد أن يتقدم ذلك املواطن بطلب أن تكون تلك اجللسة عنده بكل فرح ورسور، وهم 
يزدمحون عىل هذا الطلب، فُيناَدى يف آخر اجللسة احلارضة أن اجللسة التالية عند فالن 
ابن فالن، وبعد استمرار هذه اجللسة صاروا يطلبون منه وغريه من شيوخ آل أيب علوي 
 أن تعقد جلسة أخرى عشية كل يوم مجعة يف بيت السيد الفاضل األجل احلبيب حسن 
 ابن حممد بن إبراهيم بلفقيه، وتكون القراءة يف كتاب ))عقد اليواقيت(())) للحبيب عيدروس 
ابن عمر احلبـيش، واستمرت هذه اجللسة حيرضها شيبان تريم من آل أيب علوي وغريهم 
يف  املجاهدات  شديد  املذكور  عبداهلل  احلبيب  وكان  بلفقيه،  حسن  احلبيب  مات  أن  إىل 

يأتون.  )١(

لعلها ويغص، وإن كانت ويغيض تكون من غيض بمعنى نقص، قال تعاىل: نث ۇئ  ۇئ  مث ]هود: 44[ واملعنى أن   )((

املجلس ال يتسع هلم.

))عقد اليواقيت(( كتاب يف أسانيد احلبيب عيدروس بن عمر احلبيش )ت - ١٣١4هـ( وترمجة بعض من شيوخه   )٣(

)مطبوع(.
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واألذكار  التالوة  عن  لسانه  يفرت  ال  قلب،  ظهر  عن  القرآن  وتالوة  والصوم  العبادة 
غري  أماكن  يف  عنه  البحث  شدة  بعد  وجيدونه  أهله  عىل  يضيع)))  وأحيانًا  اخللوات،  يف 

موهومة)))؛ طلبًا للخلوة.

وفاتــــه:
ُتوىف يوم السبت )5 حمرم سنة ١٣47هـ(.

عقبـــــه:
خلف من األوالد أربعة: عيل))) وحممد))) وعيدروس والبنت عائشة وهؤالء أشقاء 
أمهم الرشيفة أم السعد بنت السيد عبدالرمحن ]بن شيخ بن عيل[ ابن هاشم، والرابع من 

بنيه هو السيد عبدالرمحن وهو أصغرهم أمه ]شيخة بنت عبداهلل فارس من سيئون[))).

و)قد( أفرد ابنه حممد ترمجة والده بمؤلف خاص، وهؤالء األربعة كلهم ذوو علم 
وعمل وصالح ووالية ونور.

أي: خيتفي.  )١(

غري متوقعة.  )((

للسيد عيل بن عبداهلل هذا من األوالد:  )٣(

حاليًا . ١ املوجودين  وإخوانه  العيدروس  عبداهلل  بن  عيل  بن  حسني  بن  أمحد  املتواضع  السيد  والد  حسني: 

)١4٣8هـ( بعيديد تريم.

طاهر: وله ولدان؛ مها: عيل وحسن برتيم.. )

أمحد اهلدار: والد عيدروس وعلوي املوجودين برتيم.. ٣

عبداهلل وهو املتويل إلمامة السقاف يف الوقت الراهن )١4٣8هـ(، وله أوالد نجباء؛ أسنهم الولد املقرئ النجيب: عيل.. 4

حسن: له أوالد باحلجاز.. 5

سامل: وله أوالد برتيم.. 6

والد السيدين العلمني الصاحلني حمضار وصادق مفتي عدن رمحهام اهلل، وهلم أوالد باإلمارات وعدن.  )4(

كام أخربين ابنه السيد جيالين بن عبدالرمحن بن عبداهلل بن عيدروس العيدروس.  )5(
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وكلهم حفظة للقرآن العزيز، سائرون عىل منهج والدهم، مالزمون له يف حركاهتم 
القراءة  وترتيب  ونظارته  السقاف  مسجد  بإمامة  قائمون  عنه،  يفرتون  ال  وسكناهتم، 
ذلك  يف  يساعدهم  وقد  والدهم،  فيه  يميش  كان  الذي  املنهج  عىل  واحلزب   واحلديث 

ابن عمهم محزة بن عمر؛ كام مرت اإلشارة إىل ذلك يف ترمجته أثناء ترمجة والده.

وكل ]هؤالء[ األربعة توفوا برتيم، ُدفِن عيل يف قرب جده عيدروس بن علوي خارج 
قبة اإلمام العيدروس بجانبها الغريب، وكذا أخوه السيد حممد فإنه ُدفِن خارج القبة أيضا، 
أما السيد عيدروس بن عبداهلل فقد دفن يف داخل )القبة( بجانبها الغريب بالقرب من قرب 
والده وعمه عمر بن عيدروس، وأما رابع األربعة وهو السيد عبدالرمحن فقد نبش له قرب 

أبيه، ودفن فيه قبل أوان نبشه وهذا ليس من املستحسن))).

استـــدراك))):
وقد عزب عن ذاكريت بقية أوالد احلبيب عيدروس بن علوي العيدروس؛ وهم: 
النهار،  وأطراف  الليل  آناء  أبيهم  مع  يتلونه  للقرآن  حفظة  كلهم  وأمحد  وحممد  علوي 
أخذوا عن أبيهم وعن علامء عرصهم الذين برتيم وسيئون والغرفة، وتوسعوا يف فنون 

العلوم، لكن ال أدري تواريخ موهتم، وكلهم ماتوا برتيم.

ابنان شابان؛ ماتا يف وقت متقارب، قال فيهام جدمها  ● له  حممد بن عيدروس مات 
الولدين"،  هذين  إىل  فلينظر  جلنة  أهل  شباب  إىل  ينظر  أن  أرد  "من  عيدروس: 

وانقرض.

ذكر املؤلف يف املخطوطة عدم جواز ذلك رشعًا ذاكرًا الدليل، إال إن ابنه عبدالقادر اجليالين أخربين أن ذلك تم   )١(

بعد استشارة احلبيب جعفر بن أمحد العيدروس، ولعل هذه حالة خاصة ال يقاس عليها.

قدمنا هذا االستدراك هنا، وإن كان حمله يف األصل هناية املخطوط.  )((
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أما السيد علوي))) بن عيدروس مات منقرضًا )أيضًا( وله عقب من ابنتني تركهام،  ●
أبناء اإلمام  العامالن سقاف وعيدروس  العاملان  الفاضالن  السيدان  ومن أسباطه 

الناسك عمر بن عبدالرمحن بن عيل ابن شهاب الدين.

السيد أمحد بن عيدروس بن علوي؛ فقد تويف بجاوة وله عقب هناك، خرج واحد  ●
من أبنائه إىل تريم ومكث عند عمه عبداهلل ثم رجع.

أمحد  احلبيب  بنت  سلمى  الرشيفة  أمهم  علوي  بن  عيدروس  احلبيب  أوالد  وكل 
ابن عيل اجلنيد إال أمحد، وأم سلمى هذه وأخيها سقاف بن أمحد هي نور الصباح بنت 
املتوىف  اجلنيد  هارون  بن  عيل  بن  عبداهلل  عيل  السيد  أم  أيضًا  إهنا  كام  اليمني،  عبداهلل 
بسنغافورا، والشـريفة سلمى التي هي أم أوالد احلبيب عيدروس بن علوي العيدروس 
الرشيفة  وأخت  سبق،  كام  اجلنيد  أمحد  بن  سقاف  احلبيب  أخت  هي  الذكر   اآلنف 
 أم هاين التي هي أم احلبيب عيل بن عيدروس بن أمحد بن عيل بن عبداهلل ابن شهاب الدين، 

فاحلبيب هذا ابن خالة ألوالد احلبيب عيدروس بن علوي العيدروس املذكورين.

ذكر احلبيب حسني بن عبدالرحمن بن حسني بن حسن بن حسني 
ابن حسن بن علوي بن عبدالله )صاحب الطـاقة(:

وها نحن ننتقل إىل ذكر نبالء آخرين من السادة آل العيدروس الذين هم من فروع 
اإلمام عبداهلل العيدروس املشهور بصاحب الطاقة )من آل ريضة(.

فمن نبالئهم أيضًا: احلبيب حسني بن عبدالرمحن بن حسني بن حسن بن حسني 
ابن حسن بن علوي بن عبداهلل صاحب الطاقة، وهو رشيف فاضل فقيه ورع توىف يف 

وعّده  عيديد  حسن  بن  حممد  احلبيب  ذكره  برتيم،  ولد  وأهله،  للخري  حمبًا  اهلل،  لكتاب  حافظًا  فاضاًل  سيدًا  كان   )١( 

 من أشياخه وذكر له كرامة عجيبة، وقال: إنه تويف ببتاوي عام )١٣08هـ(، واهلل أعلم. ينظر: ))إحتاف املستفيد((: 

صـ ١٣٣؛ للسيد حممد بن حسن عيديد؛ بتحقيق السيد حسن صالح الكاف حتت الطبع.
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)٣ مجادى األوىل سنة 8١)١هـ( والد السيد عبداهلل بن حسني بن عبدالرمحن املذكور، 

وهو املشهور واملوصوف بالذكاء والنباهة والتواضع، وكان موته باهلند سنة )١٣١٣هـ( 
وأمه الرشيفة سلمى بنت أمحد بن عمر بن أمحد الصليبية العيدروس، وهو والد السيد 
حممد بن عبداهلل وأخويه عبدالرمحن وحسني، وهؤالء الثالثة من آل العيدروس الذين 
يسكنون الريضة - قرية بالقرب من مدينة تريم تقدم ذكرها - وكل واحد منهم موصوف 

باخلضوع والتواضع والذكاء والعلم والعبادة السيام:

ترجمة السيد محمد بن عبدالله بن حسني بن عبدالرحمن العيدروس:
احلبيب حممد؛ فإنه من أعالم العلامء املتخرجني يف كثري من الفنون بعد أن تلقاها 
الذين يمشون عىل  بأنه من  املشايخ برتيم وسيئون وغريمها، وكل من يعرفه يصفه  من 
اليسري، وشغف يف طلب  بالرزق  قناعة  نزهيًا متواضعًا عفيفًا رشيفًا مع  األرض هونًا، 
ج ذلك كله عزة نفس، وغزارة علم، ورجاحة رأي،  العلم واملدد من أهله وسلفه، ويتوِّ
وحصافة تفكري، وصرب عىل البالء، سافر إىل احلرمني الرشيفني للحج والعمرة والزيارة 
علم  خصوص)))  يف  برتيم  واملعاونة  األخوة  مدرسة  يف  للتدريس  وُطلب  مرات،  عدة 
الفقه واآللة؛ فأجاب إىل ذلك ومكث يف هذه الوظيفة مدة قصرية؛ كام توظف أيضًا يف 
بعض مدارس آل العيدروس بضواحي تريم بتاربة والسويري))) وغريمها، كان ميالده 
سنة )١٣08هـ( ووفاته برتيم شهر )رمضان سنة ١٣80هـ( بعد أن اختذ له هبا بيتًا يسكن 

فيها أوالده املباركون))).

أي: يف ختصص، وقد تقدم توضيح معنى علوم اآللة صـ ٣6 .  )١(

ويف الريضة من باب أوىل.  )((

تريم ذرية مباركة،  النفس، وهلم يف  التواضع وهضم  أبيهم يف  السيد عيل، والسيد جيالين. نسخة من  وأوالده:   )٣(

متصفون بالعلم مع جد واجتهاد، خصوصًا أوالد السيد جيالين؛ وهم: حممد وحسني وعلوي وعبداهلل.
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أما أخواه عبدالرمحن واحلسني فقد مات عبدالرمحن )سنة ....())).

عن  الكاف  علوي  بن  عمر  احلبيب  النسابة  املؤرخ  احلبيب  كتبه  ما  تم  هنا  )وإىل 

األرسة العيدروسية.

 أما االبن اخلامس لإلمام العيدروس األكرب فهو حممد جاء يف ))شمس الظهرية((: ١/98:
أنه مات منقرضًا، وكان اإلمام العيدروس حيب أن يكنى بأيب حممد.

العلوية عامة  النساء من األرسة  بذكر مجلة من فضليات  الدروس  وقد ختم هذه 
فأكتفي بام يتعلق باألرسة العيدروسية واهلل ويل التوفيق.

وأختم الدروس خماطبًا لك أهيا القارئ بقول الشاعر:

أضحـــى يـــردد فيـــام قلتـــه نظرايا من غدا قارئًا فيـــام كتبُت ومن
فاســـرت عيل فخري الناس من سرتاســـألتك اهلل إن عاينـــت يل خطًأ

أمحد بن حسني الصليبية العيدروس 

الفاتح من رجب سنة 1435هـ

          

هكذا نقص يف األصل. تويف احلبيب عبدالرمحن يف الريضة يف )مجادى األوىل سنة ١٣47هـ(، وُتويف احلبيب حسني   )١(

يف )رمضان سنة ١٣85هـ(.
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املراجـــــع

القرآن الكريم.. ١

الشجرة العيدروسية املنسوخة من شجرة العالمة احلبيب عبدالرمحن املشهور، توجد . )
لدى السادة أوالد احلبيب حسني بن علوي العيدروس بثبي نسخة منها )خمطوط(.

املرشع الروي ف مناقب السادة آل أيب علوي/ للسيد حممد بن أيب بكر الشيل باعلوي . ٣
)مطبوع(.

األقامر والشموس )خمطوط(/ للمؤرخ عمر بن علوي بن أيب بكر الكاف.. 4

إدام القوت ف ذكر بلدان حرضموت/ للسيد عبدالرمحن بن عبيداهلل السقاف )مطبوع(.. 5

املعجم اللطيف/ للمؤرخ العالمة السيد حممد بن أمحد الشاطري )مطبوع(.. 6

شمس الظهرية/ للعالمة النسابة احلبيب عبدالرمحن بن حممد بن حسني املشهور، . 7
تعليقات السيد حممد ضياء ابن شهاب )مطبوع(.

تراجم خمترصة/ مجع احلبيب حممد - سعد - بن علوي بن عمر العيدروس )مطبوع(.. 8

كتاب اخلبايا ف الزوايا/للمؤرخ احلبيب عمر بن علوي بن أيب بكر الكاف )مطبوع(.. 9

صلة األهل/ للعالمة الشيخ حممد بن عوض بن حممد بافضل )مطبوع(.. ١0
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مجهرة العرب/ البن دريد األزدي، الطبعة األوىل، دار العلم للماليني .. ١)
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